
Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 
Cykl II. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 

 
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.   

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. Na zajęciach stosowane są 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. 

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: 

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

 
 
W drugim cyklu zajęć spotykałyśmy się z dziećmi, które poznałyśmy na wcześniejszych 

zajęciach. Reagowały na nas pozytywnie i pamiętały pierwsze zajęcia. Zgadywały, co będziemy 
robić tym razem. Podobnie jak w czasie pierwszych zajęć usiedliśmy w kręgu. Rozpoczęliśmy od 
odczytania na role wybranego fragmentu książki „Malutka czarownica” Otfrieda Preusslera.  
 
 

Problem: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole  
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 
Temat: Agresja, dzieci bijące innych 
 
Cele: 
 eliminowanie agresywnego zachowania 
 zrozumienie, że w złości nie powinno się podejmować decyzji 
 znajdowanie sposobów pokonywania złości 
 radzenie sobie ze złością 

 
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: praca z tekstem, pogadanka, praca plastyczna 
 
Środki i materiały: opowiadanie biblioterapeutyczne, papier A3, kredki, inne przybory do pisania i 
rysowania 
 
Literatura: Preussler Otfried, Malutka czarownica. Wrocław, Wydawnictwo Siedmioróg, 2000. 

 
Przebieg zajęć 
 
Czytanie tekstu „Mała czarownica”. 
 
Dyskusja na temat tekstu: 
 Dlaczego Mała czarownica się złościła? 
 Kto jeszcze miał uczucie złości? 
 Jakie kary wymyślały dorosłe czarownice w złości? 
 Jaką mądrą karę wymyśliła Czarownica przełożona? 
 Co musiała zrobić Mała Czarownica, żeby w przyszłym roku uczestniczyć w Noc Walpurgii 

w spotkaniu czarownic na Łysej Górze? 
 
Rozmowa 
Recepta na radzenie sobie ze złością. Wspólne wymyślanie sposobów na radzenie sobie ze złością. 
Wartość uczenia się, ponieważ dzięki temu możemy realizować swoje pragnienia. 
Rozmowa zakończyła się następującym rozwiązaniem „w złości nie można podejmować ważnych 
decyzji”. 
 
Zabawa plastyczna 
Osoby prowadzące rozdają dzieciom karki papieru A3. Zadaniem dzieci jest składanie papieru 
zgodnie z prowadzonym pokazem tak, żeby powstała książka (wykorzystanie japońskiej sztuki 
składania papieru origami). 
 
Praca plastyczna  
Dzieci narysują w swoich książeczkach przedmioty, które potrzebne będą Małej Czarownicy, żeby 
mogła stać się dobra, żeby lepiej przygotowała się do egzaminu. Najpierw wspólnie wymyślają 
jakie to mogłyby być przedmioty. Uczniowie wymieniają te przedmioty, potem rysują. Prowadzące 
w trakcie wykonywania zadania podchodzą do ławek i na bieżąco śledzą powstawanie prac. W 
razie potrzeby podsuwają ciekawe pomysły. Dzieci rozmawiają o swoich rysunkach z 
prowadzącymi. Panie zbierają wszystkie książeczki. Uczniowie zostają poinformowani, że 
wykonane w ciągu roku książki znajdą się na wystawie, którą będą mogli obejrzeć w Bibliotece 
Pedagogicznej w maju 2015 roku.   
 
Zabawa grupowa 
Dzieci pozują do portretów w kapeluszu czarownicy – prowadząca robi fotografie.  
 
Podsumowanie 
Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 
 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas pierwszych są realizowane w dwóch szkołach 



podstawowych w Słupcy. Cykl II – związany z profilaktyką agresji i przemocy w szkole 
zrealizowano  w czterech klasach pierwszych, w których uczą się sześciolatki. Dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza zajęcia odbywały się 10 grudnia 2014 roku. Natomiast 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej zajęcia odbywały się 17 
grudnia 2014 roku. Odbyły się  w sumie 4 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 80 uczniów 
pod opieką 17 nauczycieli. 

 
 10.12.2014  

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



 
 

 10.12.2014  
Klasa I F 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 
 

 

 
 

Wykonanie książeczki złożonej z papieru (składania papieru, jakim jest japońska sztuka origami) 
 

 



 
 

 
 

Okazja do rozmowy nauczyciela z psychologiem 
 
 
 
 

Dzieci pozują do portretów w kapeluszu czarownicy 
 



 17.12.2014  
Klasa I C 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 
 

 
 

 
 

Książeczki wykonane prze dzieci w trakcie zajęć. 



 17.12.2014  
Klasa I D 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 
 

            
 

Prowadzące w trakcie wykonywania zadania podchodzą do ławek i na bieżąco śledzą 
powstawanie prac. Dzieci rozmawiają o swoich rysunkach. 

 

 
 

 
 

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


