
Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Słupcy 
Cykl IV. Uroczyste zakończenie  

 
28 maja 2015 r. o godzinie 8:00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy 

odbyło się uroczyste zakończenie cyklu zajęć z psychoedukacji dla uczniów klas pierwszych ze 
szkół podstawowych w Słupcy. Było to czwarte spotkanie w roku szkolnym 2014/2015. Obecni 
byli uczestnicy zajęć – uczniowie klasy I C i klasy I D ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej oraz uczniowie klasy I B i klasy I F ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama 
Mickiewicza, wychowawcy tych klas, zaproszeni goście: dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektor 
i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, pedagodzy szkolni, rodzice. Na 
spotkanie został przygotowany specjalny program. Zajęcia miały charakter otwarty. 

 

 
 

Uczestnicy spotkania 
Fot. Jan Krawczyk 

 
Po przywitaniu wszystkich obecnych Hanka Kasperska-Stróżyk zapowiedziała, że zamiast 

wygłoszenia poważnego przemówienia, które powinno mieć miejsce na uroczystym zakończeniu – 
przedstawiony zostanie pokaz multimedialny wraz z komentarzem, o tym co robiliśmy na zajęciach 
z psychoedukacji w tym roku szkolnym.  

Zajęcia odbywały się raz na kwartał, a ich organizacją, przygotowaniem i prowadzeniem 
zajmowały się – Hanka Kasperska-Stróżyk, Anna Chudzińska nauczyciele bibliotekarze z CDN 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i Maria Jaśniewska-Krawczyk psycholog z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.  

 

 
 

Prowadzenie: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk,  Maria Jaśniewska-Krawczyk  
Fot. Jan Krawczyk 



Najpierw dzieci słuchały opowiadania odczytywanego z podziałem na role. Treść wybranego 
opowiadania  służyła przedstawieniu trudnych sytuacji, które w zakończeniu znajdują pozytywne 
rozwiązanie. Potem pani psycholog prowadziła rozmowę z dziećmi. Czasem odbywały się  zabawy 
ruchowe. 

 

 
 
Uczniowie słuchali opowiadań:  

 
 „Kucyk Kartofel” – uczyli się jak można przezwyciężać nieśmiałość.   

/Kucyk Kartofel [w]: Meyer-Glitza E., Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne 
opowiadania dla dzieci przeżywających lęki. Kielce, Wydawnictwo „Jedność”, 2001./   
    

 „Malutka czarownica” – dzieci dowiedziały się, że w złości nie należy podejmować 
ważnych decyzji. 
/Preussler Otfried, Malutka czarownica. Wrocław, Wydawnictwo „Siedmioróg”, 2000./    
 

 „Szacunek, czyli udko kurczaka” – uczniowie uczyli się szacunku do drugiej osoby, 
poznali nowe słowo – tolerancja.  
/Beręsewicz Paweł, Szacunek, czyli udko kurczaka [w]: 12 ważnych opowieści : polscy 
autorzy o książkach dla dzieci. Poznań , Wydawnictwo „Publicat”, 2014./      

 
W drugiej części zajęć pierwszoklasiści wykonywali prace plastyczne, z których  zawsze 

tworzyli własne książki. Służyło to aktywizacji uczniów i  lepszemu przyswojeniu przekazanej 
wiedzy. Czasem dzieci wykonywały prace w grupach, dzięki czemu mogły  nawiązać współpracę, 
lepiej poznać siebie. 

 
 CYKL I: wykonanie pracy plastycznej w grupach – z rysunków powstały książki – po 

zakończonych zajęciach wspólnie je oglądaliśmy.  
 CYKL II: złożenie małej książeczki z papieru (wykorzystanie sztuki origami jako formy 

pracy) i zapełnienie jej rysunkami – praca indywidualna.  
 CYKL III: twórcza praca dzieci w grupach – ilustrowanie kart Kamishibai. Seans 

Kamishibai (teatr obrazkowy, teatr ilustracji), adaptacja opowieści "Szacunek, czyli udko 
kurczaka".  
 

 
W realizację zajęć angażowały się wychowawczynie klas pierwszych, współpracowały ze 

swoimi uczniami, dyskutowały o zadaniach, które mieli do wykonania. Pozytywnym efektem była 



również możliwość rozmowy nauczycieli z psychologiem. Nie zabrakło też czasu na  swobodne 
zabawy. Dzieci oceniały zajęcia rysując – słoneczka: uśmiechnięte, poważne, smutne. Ewaluacja 
wypadła bardzo dobrze. W grudniu 2014 r. miała miejsce specjalna sesja fotograficzna w czasie, 
której dzieci pozowały do portretów w kapeluszu czarownicy. 

 
W programie uroczystego zakończenia cyklu zajęć z psychoedukacji dla uczniów klas 

pierwszych zaplanowano seans z audiobookami. Wykorzystano nagrane audiobooki, które są 
adaptacją cyklu książek: Czarownica Winnie, Winnie w kosmosie, Winnie i Dzień Dinozaura, 
Wszystkiego najlepszego Winnie. Słuchając, dzieci oglądały przygotowane prezentacje ilustrujące te 
opowiadania. Audiobooki i prezentacje powstały jako materiały do wykorzystywania na zajęciach 
edukacyjnych. 

/Lektorzy: Czerniak Anna, Dębski Jarosław, Raczyński Krzysztof, Rybicka Katarzyna. 
Realizacja: Herian Krzysztof. Muzyka: Stróżyk Mateusz/  
 

 
 

Fot. Jan Krawczyk 
 

Po wysłuchaniu każdego audiobooka uczniowie brali udział w prostych zabawach 
edukacyjnych. Pierwsza z nich – „Złączeni kartką”.   
 

 
 

Fot. Jan Krawczyk 



 
Fot. Jan Krawczyk 

 
Uczestnicy otrzymali kartki, najpierw machali nimi nad swoimi głowami, potem ustawiali się 

w rzędach bardzo blisko siebie, stykali się ramionami, a miedzy ramiona wkładali kartki papieru. 
Zabawa polega na tym, żeby kartka nie została upuszczona. Byłoby to bardzo łatwe, gdyby nie 
dodatkowe zadania  jakie dzieci musiały wykonać, przysiady, krok do przodu, rączki w górę itp. 
Zabawa buduje zespół i jest naprawdę wesoła.  

 
Kolejna zabawa „Tak – Nie” pozwoliła pozbyć się kartek papieru. Dzieci ugniotły z nich kule. 

Potem wykonywały rzut, celując do wybranego pudełka i udzielając odpowiedzi na pytanie. Rzut 
do jasnego pudełka oznaczał TAK, a nie  rzut do pudełka czarnego oznaczał NIE. 

 

 
 

Fot. Jan Krawczyk 
 
 

 
 
 



Była również rozmowa o bohaterce opowieści. Maria Jaśniewska-Krawczyk zwróciła uwagę na 
cechy charakteru Czarownicy Winnie jak samodzielność, zaradność, troskliwość.    

 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk, Maria Jaśniewska-Krawczyk 
Fot. Piotr Woźniak  

 
 

 
 

Pierwszoklasiści ze słupeckich szkół 
Fot. Piotr Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 



Na zakończenie dzieci podziękowały za wspólne zajęcia. Zajęcia z psychoedukacji były 
pozytywnie odebrane przez uczniów i nauczycieli. Osiągnięty został cel realizacji tych zajęć jakim 
było wspieranie dziecka sześcioletniego na pierwszym etapie edukacji w związku z obniżeniem 
wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 

 

 
 

Fot. Jan Krawczyk 
 

Po spotkaniu – dzieci czekają w kolejce do szatni.  
 

 
 

Fot. Jan Krawczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wystawa prac uczniów wykonanych podczas zajęć z psychoedukacji. 
 

 
Fot. Piotr Woźniak 

 

 
Fot. Jan Krawczyk 

 
Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 


