
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III  

w Zespole Szkolno-Przedszkolny  

w Młodojewie 

 

”Jesteśmy grupą, ale każdy z nas jest inny”, tak zatytułowane zostały tegoroczne zajęcia z 

psychoedukacji, które odbyły się 22.03.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Młodojewie. 

Wybrany temat wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa – Podnoszenie jakości 

edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Prowadzący Anna Chudzińska z 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy oraz Piotr Jóźwiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Słupcy, zwrócili uwagę uczniów, że każdy z nas jest inny i ma do tego prawo. Zachęcili uczniów aby 

przyjrzeli się grupie. Dostrzeże blisko kolegę, koleżankę, trudno jest bowiem, by dzieci akceptowały 

osoby wywodzące się z innego kręgu kulturowego, jeśli mają problemy z zaakceptowaniem siebie czy 

kolegi z sąsiedniej ławki. Szkoła jest podstawowym środowiskiem, które daje możliwość do 

kształtowania kompetencji niezbędnych do efektywnego przebiegu procesu integracji. Uczenie 

szacunku dla różnorodności to pokazywanie, tłumaczenie i akceptacja różnych poglądów, postaw i 

zachowań. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest akceptacja drugiego człowieka, bez względu na jego 

płeć, rasę, kulturę czy niepełnosprawność. 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Część I 

Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, jedna część to wolna przestrzeń, gdzie można siedzieć 

na dywanie, w drugiej części ustawione są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie i słuchają 

czytanego tekstu. 

 
Uczniowie SP w Młodojewie 

 
1. Czytanie opowiadania 

Czytanie opowiadania Opowieści o Basi [w]: Najpiękniejsze opowieści. Opowieść o 

Błękitnym Psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci; Poznań, Wydawnictwo „Papilon”, 2015, 

s. 227-243. 

  

2. Rysujemy „Pamplacza” 

Dzieci rysują „Pamplacza”, słuchając poleceń nauczyciela. Uczniowie zauważają różnice 



pomimo, iż słuchały tych samych poleceń, każde z nich wykonało inną pracę. Narysowało 

innego „Pamplacza”, nauczyciel zwraca uwagę dzieci, że każdy z nas ma inne doświadczenia, 

inną wyobraźnie, każdy jest inny. 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

Jak wyglądała kotka? 

Czy kotka miała swojego właściciela? 

Dlaczego kotka nie miała własnego domu? 

Kto opiekował się kotką? 

Gdzie kotka znalazła nowy dom? 

Kto zaopiekował się kotką? 

Czego obawiała się kotka, gdy trafiła do nowego domku? 

Czy dziewczynka zaopiekowała się kotkiem? 

Czy dziewczynce spodobał się kotek? 

 

 
Piotr Jóźwiak rozmawia z uczniami na temat wysłuchanego tekstu  

 

Część II 

Uczniowie siadają w ławkach szkolnych, w drugiej części klasy. Będą wykonywać prace 

plastyczne. 

 

4. Wykonywanie pracy plastycznej 

Każdy uczeń otrzymuje zestaw różnej wielkości kwadratów. Uczniowie wykonują polecenia 

nauczyciela i składają kwadraty w taki sposób, żeby powstała postać zwierzęcia. „Papierowe 

składanki” stymulują rozwój dziecka w różnych obszarach, rozwijają zdolności manualne, 

wyobraźnię i koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną, czyli doskonalą zdolności 

matematyczne. Następnie kolorują swoje zwierzątko. W trakcie realizacji tego zadania 

nauczyciele czuwają nad przebiegiem pracy uczniów – w razie potrzeby rozmawiają lub 

wyjaśniają dzieciom zadanie. 

 



 
Uczniowie wykonują pracę plastyczną 

 

5. Zabawa edukacyjna 

Prezentacja prac uczniów wykonanych z kwadratów origami. Omówienie powstałych 

zwierzątek. Każda praca mimo, iż została wykonana z tego samego zestawu kwadratów jest 

inna. Na zakończenie dzieci zastanawiają się, co charakterystycznego różni ich od koleżanki, 

czy kolegi. Nauczyciel rozkłada na dywanie brulion z „Niepowtarzalnym kwiatem”. W płatki 

kwiatka dzieci wpisują charakterystyczną dla nich cechę. 

 

 
Tworzenie „Niepowtarzalnego kwiatka” 

 

6. Zakończenie zajęć  

Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach, pożegnanie. 

 


