
Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 
Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość 

 
W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy zainicjowali 
cykl zajęć psychoedukacyjnych z wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych dla uczniów I 
klas, w których uczą się sześciolatki. Tematyka cyklu związana jest z wyznaczonymi kierunkami 
polityki oświatowej państwa w szczególności, w zakresie „Wspierania rozwoju dziecka młodszego 
na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku 
szkolnego” i „Profilaktyki agresji i przemocy w szkole”.  

Zajęcia będą odbywały się raz na kwartał, planujemy cztery cykle tematyczne w roku szkolnym. 
Zajęcia przeprowadzają Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk z Biblioteki Pedagogicznej 
oraz Maria Jaśniewska-Krawczyk psycholog z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.   

Zajęcia, które realizujemy pomagają sześciolatkom lepiej radzić sobie w nowym dla nich 
środowisku. Dzieci uczą się świadomych zachowań w życiu codziennym, dzięki czemu w 
przyszłości ich zachowanie będzie się poprawiało.  

Celem zajęć jest oprócz wymienionego wcześniej uczenia odpowiednich zachowań w szkole, 
również ułatwienie sześciolatkom poznawania siebie, co pomoże im w nabyciu umiejętności przede 
wszystkim: 

 odnajdowania się w grupie, 
 właściwego komunikowania się,  
 tworzenia dobrych wzajemnych relacji, 
 poczucia własnej wartości, 
 rozumienia siebie. 

 
Na zajęciach czytamy wybrane teksty dotyczące problemów, o których chcemy z dziećmi 

rozmawiać.  Stosujemy technikę czytania ukierunkowanego, dzięki czemu zainteresowanie 
uczestników koncentruje się na trudnej sytuacji życiowej opisanej w lekturze i angażuje ich 
emocjonalnie. Zajęcia przeprowadzamy stosując odpowiednie formy aktywizujące uczestników, 
powszechnie wykorzystywane w biblioterapii. Uczniowie chętnie i swobodnie wypowiadają się na 
dany temat. Biorą aktywny udział w zabawach, z dużym zaangażowaniem wykonują prace 
plastyczne. 

 
W ramach pierwszego cyklu zajęcia omawiany był temat „Odosobnienia i braku akceptacji w 

grupie. Nieśmiałość”, z wykorzystaniem tekstu terapeutycznego „Kucyk Kartofel” opublikowanego 
w książce E. Meyer-Glitzy, Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci 
przeżywających lęki. Celem zajęć było przełamanie w uczniach własnego onieśmielenia, 
wyrobienie umiejętności pracy w grupie. Zawrócenie uwagi, że każde dziecko jest inne i 
niepowtarzalne. 
 

Problem: Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 
Temat: Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość 
 
Cele: 

 uczeń przełamuje własne onieśmielenie, 
 uczeń będzie czuł się dobrze w klasie, 
 uczeń integruje się z grupą,  
 uczeń będzie dostrzegał własną indywidualność i niepowtarzalność 

 
Uczestnicy: grupa dzieci w wieku: 6-7 lat 



Czas trwania: 2 godz. lekcyjne 
 
Warunki: sala szkolna podzielona na dwie części, jedna część to wolna przestrzeń, gdzie można 
siedzieć na wykładzinie, w drugiej część ustawione są ławki szkolne 
 
Metody i techniki: czytanie opowiadania, pogadanka, praca w grupach, zabawa, ćwiczenia 
relaksacyjne 
 
Środki i materiały: opowiadanie terapeutyczne, kartki, kredki, farby, gazety, bibuła, kolorowy 
papier, klej, nożyczki inne przybory 
 
Literatura: Kucyk Kartofel, [w]: Meyer-Glitza E.,  Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne 
opowiadania dla dzieci przeżywających lęki. Kielce, Wydawnictwo „Jedność”, 2001. 

 
Przebieg zajęć 
 
Czytanie tekstu „Kucyk Kartofel”. 
 
Dyskusja na temat tekstu: 
 Najbardziej boję się, gdy? 
 Jakie znamy strachy? 
 Czy wszyscy się kiedyś bali? 
 Czego bała się Agnieszka? 
 Jak Agnieszka pokonała swój strach? 

 
Rozmowa 
Omówienie sytuacji, które pozwolą nam przezwyciężyć strach. Nieśmiałość najczęściej wiąże się z 
przeżywanym silnym lękiem przed określonymi sytuacjami. Zwrócenie uwagi uczniów, że wszyscy 
się czegoś boimy i nie ma w tym nic złego. Dużo dzieci ma obawy, jak zachować się w nowej 
sytuacji. Wiele strachów jesteśmy w stanie przezwyciężyć i pokonać. 
 
Zabawa plastyczna 
Osoby prowadzące dzielą dzieci na trzy grupy, za pomocą kolorowych karteczek. Uczniowie losują 
kartkę: żółtą, zieloną lub czerwoną, której kolor odpowiada jego grupie. Każda grupa ma do 
wykonania pracę plastyczną. 
 
Praca plastyczna  
Uczniowie ilustrują fragment opowiadania, każda grupa ma wyznaczony inny temat rysunku. 
Sposób pracy zależy od pomysłu i inwencji twórczej oraz zaangażowania. Uczniowie do dyspozycji 
mają gazety, kolorowy papier, farby, kredki inne przybory. Na koniec prace wszystkich grup 
zostają zebrane i zszyte w jedną książkę. Powstaje książka ilustrująca fragment tekstu, mówiący jak  
Agnieszka przezwyciężyła swoją nieśmiałości. 
 
Zabawa grupowa 
Na zakończenie dzieci oglądają stworzoną z wykonanych prac książkę. Dzieci szukają swoich 
rysunków w książce. Uczniowie zostają poinformowani, że wykonane przez nich w ciągu roku 
książki znajdą się na wystawie, którą będą mogli obejrzeć w bibliotece w maju 2015 r. 
 
Podsumowanie 
Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 
 
 



Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas pierwszych są realizowane w dwóch szkołach 
podstawowych w Słupcy. Cykl I – związany z odosobnieniem i brakiem akceptacji w grupie, 
nieśmiałością, zrealizowano w czterech klasach pierwszych, w których uczą się sześciolatki. Dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza zajęcia odbywały się 15 października 
2014 roku. Natomiast dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
zajęcia odbywały się 22 października 2014 roku. Odbyły się w sumie 4 spotkania, w których 
uczestniczyło łącznie 90 uczniów pod opieką 16 nauczycieli. 

 
 15.10.2014  

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

 

      
 

               
 

 



 15.10.2014  
Klasa I F 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 22.10.2014  
Klasa I C 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 
 
 
 

 
    
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 22.10.2014  
Klasa I D 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 
 

 
 

 
 

 
 

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


