
Psychoedukacja dla uczniów klas II szkoły podstawowej  

Cykl II. Poznajemy swoje możliwości i ograniczenia 

 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas II szkoły podstawowej, podobnie jak w latach 

wcześniejszych, przeprowadzane są przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy 

– Annę Chudzińską i Hankę Kasperską-Stróżyk (nauczyciele bibliotekarze) oraz pedagoga Annę 

Pyrzyk. Tematyka zajęć nawiązuje do wyznaczonych kierunków polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017 w zakresie: kształtowania postaw i wychowania do wartości, oraz 

upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Podobnie jak w poprzednich latach spotkania będą odbywały się raz na kwartał. 

 

 „Psychoedukacja w szkole” realizowana była z uczniami edukacji wczesnoszkolnej: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – z klas I (przede wszystkim sześciolatkami),  

 w roku szkolnym 2015/2016 – z klas III,  

 w roku szkolnym 2016/2017 – z klas II. 

 

Scenariusz zajęć 

 

 
 

Temat: Poznajemy swoje możliwości i ograniczenia 

 

Tekst: Tygrysek Erwinek i energia uważności / Agnieszka Pawłowska. – Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, 2015. 

 

Uczestnicy: uczniowie klasy II szkoły podstawowej. 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 

 

Problemy i potrzeby:  

 Jakich uczuć dostarcza uprawianie sportu? 

 Kiedy smak zwycięstwa staje się ważniejszy niż zabawa i przyjemność? 

 Jak radzić sobie z samotnością, smutkiem i rozczarowaniem? 

 Drogowskazy do spokojniejszego i radośniejszego życia. 

 Uczymy się jak czerpać radość i energię ze sportu i kontaktów z przyjaciółmi. 

 

Cele ogólne:  



 uczniowie odkrywają, że jest czymś naturalnym, zarówno doświadczanie sukcesów jak i  

porażek w codziennym życiu,  

 poznają swoje możliwości i ograniczenia. 

 

Cele szczegółowe:  

 uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. 

 

Metody:  

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem,  

 aktywizujące: tworzenie lapbooka,  

 oglądowe: pokaz i obserwacja,  

 czynne: ćwiczenia utrwalające, działania plastyczne. 

 

Forma pracy:  

 indywidualna,  

 zbiorowa.  

 

Środki dydaktyczne:  

 egzemplarz książki: Tygrysek Erwinek i energia uważności / Agnieszka Pawłowska, 

 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, pastele, flamastry, klej). 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1. Wprowadzenie  

Wprowadzenie do kolejnych zajęć z psychoedukacji dla uczniów z klas II. 

 

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. 

 

2. Czytanie opowiadania  
Tygrysek Erwinek i energia uważności / Agnieszka Pawłowska. – Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, 2015. 

Czytanie z podziałem na role. Wykorzystanie pacynek tygryska Erwinka i lwa Staszka. 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 
Jakie dyscypliny sportu uprawiał tygrysek Erwinek? 

Dlaczego tygrysek Erwinek uwielbiał sport? 

Jakich uczuć dostarcza uprawianie sportu? 

Kiedy smak zwycięstwa staje się ważniejszy niż zabawa i przyjemność? 

Co nazywał lew Staszek burzowymi chmurami (złość, smutek), a co promieniami słońca 

(radość)? 

Jak radzić sobie z samotnością, smutkiem i rozczarowaniem? 

W  codziennym życiu doświadczamy sukcesów i porażek oraz wielu wyzwań, z którymi 

musimy się zmagać. 

Drogowskazy do spokojniejszego i radośniejszego życia. 

Uczymy się jak czerpać radość i energię ze sportu i kontaktów z przyjaciółmi. 

 

4. Zabawa „Teraz poczuj swój oddech” 

 

 

 



5. Łańcuchowa technika skojarzeń  

 

 

łączenie w pary dwóch wyrazów 
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1.  START RAKIETA 

2.  BIEGANIE „Z WYWIESZONYM JĘZYKIEM” 

3.  SKAKANIE  NA SKAKANCE 

4.  WSPINACZKA NA WYSOKIE SKAŁY 

5.  PIŁKA NOŻNA STRZELANIE BRAMEK 

6.  JAZDA NA ROWERZE TRICKI ROWEROWE 

7.  PING-PONG FAJNA ZABAWA 

8.  WYŚCIGI FORMUŁA 1 

9.  WDECH  RELAKS 

10.  WYDECH DMUCHANIE BANIEK MYDLANYCH  

11.  META MEDAL 

 

Część II. Dzieci siadają w ławkach szkolnych w drugiej części klasy. Będą wykonywać lapbooka. 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej 

Uczniowie pracują indywidualnie. Wykonują LAPBOOKA, czyli teczkę tematyczną, w 

której umieszczają wiadomości dotyczące treści  opowiadania.  

Najpierw składamy karton tak, aby otrzymać teczkę, która będzie naszym lapbookiem do 

wypełniania. 

Teczka pełni funkcję przestrzeni interaktywnej na wykonane przez dzieci: rysunki, 

książeczki, postaci z usłyszanego opowiadania itp. Wszystko to umieszczone będzie w 

kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach, kopertach o różnych fakturach i 

kolorach. 

Lapbook stanowi papierowy teatrzyk tzw. „książkę na kolanach”. 

 

7. W trakcie realizacji tego zadania nauczyciele czuwają nad przebiegiem pracy uczniów – w 

razie potrzeby rozmawiają lub wyjaśniają dzieciom zadanie. 

 

8. Zabawa edukacyjna  

Na zakończenie wspólne oglądanie lapbooka stworzonego przez uczniów.  

Rozmowa o tym, jak czerpać radość i energię ze sportu i kontaktów z przyjaciółmi.  

 

9. Zakończenie zajęć  

Utrwalenie łańcuchowej techniki skojarzeń. Podziękowanie za wspólne zajęcia. 

Pożegnanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 07.12.2016 

Klasa II G / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 

Czytanie z podziałem na role. Wykorzystanie pacynek tygryska Erwinka i lwa Staszka 

 

 
 

Zabawa relaksująca 

 

 
 

Dzieci wykonują lapbooka 

 

 



 07.12.2016 

Klasa II B / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 

Zabawa „Teraz poczuj swój oddech” 

 

 
 

Łańcuchowa technika skojarzeń 

 

 



 
 

 14.12.2016 

Klasa II B / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 
 

Poznajmy swoje możliwości 

 

 
 

Wychowawczyni klasy II B Danuta Barszcz i Anna Pyrzyk (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 



 
 

 14.12.2016 

Klasa II A / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 

     
 

Wspólne oglądanie lapbooka 

 



 
 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk, Anna Pyrzyk 


