
 
Kurs K-5 Psychoedukacja w szkole (szkolenie e-learningowe) 

 
 

FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: MAŁGORZATA KUBICKA 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  
Wąsosze 73  
62-561 Ślesin  

1. Temat 
 

Życie w ciągłym strachu 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

O Filifionce, która wierzyła w katastrofy // w: Opowiadania z Doliny 
Muminków / Tove Jansson. – Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 
2014. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej. 
 
 

4. Czas trwania 
 

90 minut. 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Oswajanie i niwelowanie lęków dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z lękiem. 
 Przezwyciężanie uprzedzeń i przesądów. 

6. Cele 
 

Cele ogólne: 
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami 
 doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i 

pokazywania swoich uczuć  
 budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby  

Cele operacyjne: 
 Dziecko: 

 poprawnie rozpoznaje i nazywa uczucia, stany emocjonalne  
 rozróżnia dobre i złe emocje 
 potrafi pokazać swoje emocje  
 stara się panować nad własnymi emocjami 
 wczuwa się w określone sytuacje  
 wypowiada się na temat emocji 
 rozumie i akceptuje uczucia innych  
 uczy się innego sposobu myślenia o wydarzeniu wywołującym lęk;  
 nawiązuje przyjaźni (wsparcie poprzez akceptację i okazywanie 

zrozumienia)  
 wzmacnia poczucie własnej wartości poprzez wskazywanie na 

inne umiejętności i zalety bohatera  
 otwarcie mówi o swoich problemach 
 przeżywa sukces poprzez znalezienie sposobu na rozwiązanie 

problemu - pokonuje własne lęki 
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7. Metody  
 

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem  
 aktywizujące: "gra twarzy", zabawa „niedokończone zdania" prace 

plastyczne 
 oglądowe: pokaz i obserwacja 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna  
 zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 Egzemplarz książki "Opowiadania z Doliny Muminków" (T. 
Jansson),  

 magnetofon, płyta z muzyką relaksacyjną "Odgłosy morza", 
 ilustracje ludzi "Identyfikacja stanów emocjonalnych",  
 arkusze papieru, kredki, gazety, kolorowe tasiemki i włóczki, klej, 

nożyczki, bibuła, folie,  
 skrzynia lub kosz na śmieci, tekst "Wyspa" (H. Teml, „Relaks w 

nauczaniu). 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Wprowadzenie do zajęć : 
1. "Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, 

śpiewane na melodię "Panie Janie":  
 

Witaj... (imię), witaj... (imię) - dzieci podają sobie ręce 
jak się masz, jak się masz - poklepują się po plecach  
wszyscy cię witamy - machanie dłonią  
wszyscy cię kochamy - ręce na sercu  
bądź wśród nas, bądź wśród nas - ukłon.  
 

Zajęcia właściwe:  
2. Dzieci siadają na dywanie i słuchają czytanego tekstu.  

Nauczyciel - terapeuta włącza muzykę relaksacyjną "Odgłosy 
morza".  
 

3. Czytanie opowiadania:  
Fiflifionka żyje w ciągłym strachu, spodziewając się jakiejś 
katastrofy, choć wszystko wokół niej układa się pomyślnie. 
Filifionka męczy się z powodu swoich ponurych przewidywań. Nie 
jest w stanie porozumieć się z Gapsą, która optymistycznie patrzy 
na świat. Postawę Filifionki nazywamy pesymizmem. Dopiero, gdy 
jej obawy spełniają się, Filifionka czuje się szczęśliwa. Z tego 
opowiadania wynika, że czasem nasze lęki nie mają prawdziwej 
przyczyny. To, czego się obawiamy, może się wcale nie okazać 
straszne.  

 
4. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Swobodne wypowiedzi 

uczniów na temat własnych lęków i strachów:  

 Co to jest strach?  

 Czego boimy się najbardziej? 

 Co oznacza powiedzenie "strach ma wielkie oczy"?  

 Co możemy zrobić żeby się nie bać?  
 

5. Zajęcia aktywizujące:  
"Gra twarzy" – dzieci siedzą w kręgu, na dywanie rozsypane są 
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fotografie przedstawiające twarze wyrażające różne emocje, 
zadaniem dzieci jest wybrać te, które przedstawiają "strach”.  
 
 „Niedokończone zdania" – zabawa.  
Wybrane dziecko zajmuje miejsce w środku koła i wypowiada 
zdanie:  

„Mam na imię……… .  
Boję się.../ „Gdy się czegoś boję…”.  

W tym momencie dziecko mówi czego się najbardziej boi. 
Pokazuje gestami, miną co robi, gdy się boi, jest wystraszone. 
Pozostałe dzieci naśladują gest lub minę pokazaną przez wybrane 
dziecko. Na znak nauczyciela wszyscy stają w bezruchu. Następnie 
kolejne dziecko przedstawia się i prezentuje swój sposób 
wyrażania strachu. Zabawa trwa tak długo, aż każde dziecko 
zaprezentuje swój strach. 

 
„Pokaż jak wygląda twój strach, lęk i niepokój” – praca 
plastyczna. 
 Dzieci indywidualnie wykonują z różnorodnych materiałów 
metodą collage pracę plastyczną obrazującą ich lęki. Dzieci po 
skończonej pracy opowiadają o niej, oglądają swoje dzieła. 
Następnie wyrzucamy nasze strachy – np. zgniatamy wykonaną 
pracę lub rozdzieramy ją na kawałki i chowamy do wielkiego pudła 
lub wyrzucamy do kosza. Można przy tym śpiewać rymowankę:  

„Gdy strach twój zniknie i smutek też,  
radość zagości - ty dobrze o tym wiesz!”  
 

Zakończenie zajęć:  
6. Relaks – zabawa wyciszająca przy muzyce  

"Odgłosy morza". "Wyspa"  
(H. Teml, „Relaks w nauczaniu)  
Usiądź lub połóż się wygodnie (ok.10 sekund), zamknij oczy, 
przyjmij jeszcze wygodniejszą pozycję. Znajdujesz się na wyspie, 
na środku oceanu. Wokół panuje zupełna cisza, spokój, słońce, 
czujesz ciepło. Słońce świeci na stopy i nogi. Czujesz jego 
promienie na rękach i ramionach. Idziesz boso plażą wzdłuż 
brzegu. Czujesz ciepło piasku na bosych stopach. Ciepło ogarnia 
całe twoje ciało. Spokój, ciepło, spokój, ciepło, czujesz? Morze jest 
przed tobą, fale poruszają się w przód i w tył, w przód i w tył, 
przypływ – odpływ, przypływ – odpływ. Wdech i wydech pokrywa 
się z rytmem fal. W górę i w dół, w górę i w dół. Oddychasz równo 
i spokojnie. Oddychasz, oddech przychodzi sam. Za tobą gąszcz 
kwitnących krzewów, drzewa i palmy, zielona ściana – nie do 
przebycia. Chcesz przejść przez nią. Jesteś ciekawy, odważny? 
Chcesz zobaczyć, przeżyć. Słyszysz dźwięki wydawane przez 
zwierzęta. Jesteś bardzo odważny.... przebędziesz ten zielony 
gąszcz. Zapachy – słodkie, tajemnicze. Ciepło, światło, jasne 
południe. Jesteś zupełnie spokojny, rozluźniony. Teraz wracasz do 
klasy. Zwijasz dłonie w pięści, napinasz ramiona, przeciągasz się, 
ziewasz, otwierasz oczy.  
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7. Pożegnanie - „Iskierka przyjaźni”.  
Dzieci wraz z prowadzącym stają w kole trzymając się za ręce. 
Prowadzący lekko ściska dłoń dziecka „puszczając” iskierkę 
przyjaźni. Kolejno dzieci przekazują ją sobie uściskiem, aż wróci 
ona do prowadzącego.  

11. Ewaluacja 
 

 
 
 

12. Uwagi 
 

Podczas czytania tekstu można na tablicy multimedialnej wyświetlić film 
obrazujący sztorm na morzu. 
 
 

 


