
Psychoedukacja 2015/2016 w szkołach podstawowych w Słupcy i powiecie słupeckim 

Cykl IV. „Jesteśmy różni, jesteśmy sobie potrzebni” 

 

 Kino „Sokolnia” – uroczyste zakończenie zajęć z psychoedukacji 

 

2 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00 w Kinie „Sokolnia” w Słupcy odbyło się uroczyste 

zakończenie zajęć z psychoedukacji przeprowadzanych w roku szkolnym 2015/2016. Obecni byli 

uczestnicy tegorocznych zajęć: uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza, oraz uczniowie szkół powiatu 

słupeckiego: Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Janika w Koszutach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie, 

w zajęciach z psychoedukacji brali również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II z Młodojewa. Byli wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, 

pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy i inni zaproszeni goście.  

 

 
 

Fot. Marek Krawczyk 

 

Ostatnie ustalenia z realizatorem Krzysztofem Herianem (MDK w Słupcy) i można zaczynać. 

Na dobry początek uczniowie otrzymali ordery uczestników psychoedukacji i kolorowe kartki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolorowe kartki od razu zostały wykorzystane – dzieci na powitanie machały nimi w górze.  

 

 
 

Fot. Marta Kaźmierowska („Głos Słupcy”) 

 

Hanka Kasperska-Stróżyk powitała uczestników i przedstawiła program spotkania, które 

zaplanowano w formie zajęć otwartych. Temat: Jesteśmy różni, jesteśmy sobie potrzebni – 

poświęcony zwiększeniu tolerancji na różnice pomiędzy ludźmi.  Dla uczniów klas III ze szkół 

słupeckich było to IV spotkanie w tym roku szkolnym, natomiast dla uczniów ze szkół powiatu 

słupeckiego drugie. W programie zajęć przewidziano: pokaz prezentacji, z której wszyscy 

dowiedzieli się o przedsięwzięciu jakim były zajęcia z psychoedukacji, ponadto wysłuchanie dwóch 

audiobooków związanych z  tematem zajęć, oraz zabawy – głównie relaksacyjne. 

 

 
 

Fot. Marek Krawczyk 

Powitanie gości – Hanka Kasperska-Stróżyk  

 

Na zajęciach z psychoedukacji uczniowie zwykle uczyli się jakiś nowych umiejętności, dlatego 

również podczas tego spotkania zainicjowano naukę krótkiego wiersza i wspólną recytację w rytmie 

żydowskiej melodii ludowej Tzadik Katamar (tekst wiersza – wyświetlano na ekranie).  

 

Kartka w górze, kartka w dole, kartka skrzydła ma (2 x) 

Kartkę zginam i prostuję, i odwracam, i wachluję 

Z kartki zrobić mogę prawie wszystko! (2 x) 



 Uczestnicy przekonali się, co można wyczarować z kolorowych kartek, które otrzymali. 

Zabawę z dziećmi przeprowadziła Anna Chudzińska, instruowała jak zrobić głowę kota i psa 

wykorzystując japońską sztukę składania papieru origami (bez przecinania, bez sklejenia).   

 

    
 

Fot. Marta Kaźmierowska („Głos Słupcy”) 

 

Kolejnym punktem programu było przedstawienie prezentacji multimedialnej Psychoedukacja 

2015/2016 w szkołach podstawowych w Słupcy i powiecie słupeckim. Prowadzące zajęcia – Anna 

Chudzińska (CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy), Hanka Kasperska-Stróżyk  

(CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy) i Maria Jaśniewska-Krawczyk (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy) opowiadały o realizacji przedsięwzięcia. Zajęcia 

poświęcone popularyzacji tematyki psychologicznej wśród uczniów zapoczątkowano w ubiegłym 

roku szkolnym i przeprowadzano je z dziećmi klas I (sześciolatkami) ze szkół podstawowych w 

Słupcy. W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia były realizowano z uczniami klas III szkół 

podstawowych w Słupcy. Ponadto przeprowadzono zajęcia w czterech szkołach podstawowych 

powiatu słupeckiego pod nazwą „Psychoedukacja w terenie”. Uczniowie oglądając prezentację 

żywo reagowali, kiedy  rozpoznawali swoje szkoły, nauczycieli, kolegów. 

 

 
 

Fot. Marek Krawczyk 

Hanka Kasperska-Stróżyk, Maria Jaśniewska-Krawczyk, Anna Chudzińska 

 

 



Ostatni slajd prezentacji utworzony po uroczystości w Kinie „Sokolnia”, dostarcza danych 

statystycznych ilustrujących rozmiar naszego przedsięwzięcia.  

 

 
 

Psychoedukacja 2015/2016 w szkołach podstawowych w Słupcy i powiecie słupeckim 

 

Potem pani psycholog Maria Jaśniewska-Krawczyk poprowadziła krótką gimnastykę przy 

utworze I Feel Good James’a Brown’a, bo jak wszyscy wiemy, ćwiczenia fizyczne mają korzystny 

wpływ nie tylko na nasze ciało ale także na bystrość naszych umysłów.   

 

 
 

Fot. Anna Pyrzyk 

 

Podczas zajęć z psychoedukacji uczniowie zawsze słuchali tekstu opowiadania, tym razem 

prowadzące zaproponowały seans z audiobookami. Ze zbioru bajek terapeutycznych nagrodzonych 

w konkursie Mimo wszystko..., które przeczytał w nagraniu Jerzy Kryszak, przedstawiono dwie 

opowieści. Pierwsza z nich Meduza Matylda autorstwa Doroty Bełtkiewicz, to historia o problemie 

z akceptacją w środowisku. Matylda chciała poznać nowych przyjaciół, ale okazało się, że  nie 

została przyjęta do grona pięknych kolorowych rybek, ponieważ różniła się od nich… Historia 

meduzy Matyldy zgodnie z ideą bajek terapeutycznych kończy się pozytywnie. Matylda zyskała 

nowych przyjaciół i okazało się, że różnimy się ale jesteśmy sobie potrzebni.  

Opowieść została ożywiona poprzez przygotowany film Fauna rafy koralowej, który wszyscy 

oglądali na dużym ekranie. 

 



 
 

Fot. Anna Pyrzyk / Fauna rafy koralowej 

 

Komentarz pani psycholog na temat opowieści o Meduzie Matyldzie, uświadomił dzieciom, że 

bohaterowie bajki posiadają ludzkie cechy, są podobni do nas i mają podobne trudności. Wszyscy 

chcemy być lubiani. Warto pamiętać o tym, że różnimy się od siebie, a ta różnorodność może być 

piękna i wartościowa. Każdy człowiek posiada jakieś wspaniałe zalety, które nie koniecznie od razu 

są spostrzegane przez inne osoby. 

 

 
 

Fot. Anna Pyrzyk  

Trwa rozmowa  i przygotowania do pokazu ilustracji przy użyciu grafoskopu i parawanu 

 

Drugi audiobook wykorzystany na spotkaniu, to historia autorstwa Grażyny Nowak O Wojtku, 

który mimo wszystko został malarzem. Wojtek był daltonistą nie rozróżniał kolorów. Uczniowie 

poznali nowe słowo – daltonista. Chłopiec wstydził się tego, że  na pięknych rysunkach „nic się nie 

zgadzało, słońce było granatowe, drzewa różowe, ptaki buraczkowe”, musiał zmierzyć się z tym 

problemem. Nie ma metody, która pozwoliłaby na całkowite wyleczenie daltonizmu wrodzonego – 

wyjaśniała dzieciom pani psycholog. Zaburzenia barw można korygować za pomocą okularów 

wyposażonych w specjalne soczewki korygujące. Umożliwiają one dostrzeżenie barw czerwonej, 

zielonej i pochodnych. Taka możliwość dotyczy jedynie osób z częściowym daltonizmem. 

 

Ta opowieść została ożywiona poprzez specjalnie przygotowany pokaz ilustracji wykonanych 

na foliogramach przy użyciu grafoskopu i parawanu. 



 
 

Fot. Marek Krawczyk 

 

 
 

Fot. Anna Pyrzyk 

 

 
 

Fot. Marek Krawczyk 

 

Zajęcia otwarte dobiegły końca. Uczniowie zostali zaproszeni na wystawę prac wykonanych 

podczas zajęć z psychoedukacji, która została zorganizowana w holu Kina „Sokolnia”. 

 



Wystawa prac uczniów wykonanych podczas zajęć z psychoedukacji 

 

 
 

Fot. Anna Pyrzyk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maria Jaśniewska-Krawczyk i uczennica – czasem trzeba wykonać trochę gimnastyki, żeby obejrzeć pracę  

 

Na zakończenie uczniowie dostali zakładki Centrum Edukacji Dziecięcej w Poznaniu.  

Podczas zajęć wykorzystywane były między innymi książki z tego wydawnictwa. 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Marta Kaźmierowska, Marek Krawczyk, Anna Pyrzyk 



PSYCHOEDUKACJA 2015/2016 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 

Spotkania przebiegały według wypracowanego modelu, podzielone były na dwie części.  

W części pierwszej 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. W trakcie zajęć odbywały się zabawy 

ruchowe. 

 

Podczas spotkań uczniowie słuchali opowiadań:  

 

 „Koza z dzwonkiem” oraz „Lenka i magiczne drzewo” – uczniowie uczyli się jak należy 

zachować się  w sytuacjach konfliktowych. 

/Niklewiczowa Maria, Koza z dzwonkiem [w]:  Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata. 

Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka”, 2006.  

Landau Irena, Lenka i magiczne drzewo. Poznań, Wydawnictwo „Publicat”, 2015./ 

 „Smutek i zaklęte miasto” – dzieci dowiedziały się jak radzić  sobie ze smutkiem i innymi 

emocjami, które wszyscy odczuwamy: strach, smutek, złość, radość, wstyd, zazdrość. 

/Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Smutek i zaklęte miasto. Sopot, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2015./ 

 „Marzenia zajączka szaraczka” – uczniowie rozpoznawali swoje mocne strony, uczyli się  

budowania pozytywnego obrazu siebie. 

/Nowak Grażyna, Marzenia zajączka szaraczka [w]: Niezwykłe bajki. Wyjątkowi są tuż obok. 

Kalisz, Wydawnictwo Martel, 2015./ 

 „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów” – dzieci dowiedziały się jak 

radzić sobie ze strachem i emocjami, które wtedy odczuwamy. 

/Zubrzycka Irena, O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów. Sopot, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2008./ 

 

W drugiej części zajęć uczniowie wykonywali prace plastyczne, z których zawsze tworzyli własną 

ciekawą formę książki. Służyło to aktywizacji uczniów i lepszemu przyswojeniu przekazanej wiedzy. Dzieci 

wykonywały prace indywidualnie lub w grupach, co służyło poznawaniu siebie i integracji z rówieśnikami. 

 

Podczas zajęć powstały książki: 

 

 DŁUGA KSIĄŻKA – uczniowie pracują indywidualnie – zapisują na tablicy ważne słowa związane 

z opowiadaniem – wykonują ilustracje z wybranym słowem – następnie, wymyślają i zapisują na 

kartce zdanie, z wybranym przez siebie słowem. W ten sposób tworzą „drzewo opowieści” – na 

koniec wszystkie prace zostają sklejone, powstaje „długa książka” – następnie odczytujemy 

opowieść stworzoną przez uczniów.  

 ALBUM UCZUĆ – uczniowie pracują indywidualnie – składają kartkę papieru w taki sposób, żeby 

widoczne były cztery równe części – wybierają najważniejsze dla nich uczucie – tworzą portret 

wybranego uczucia na całej kartce – na koniec razem oglądamy portrety, rozmawiamy o poznanych 

emocjach.  

 MOCNE STRONY – uczniowie pracują indywidualnie – dzieci składają kartkę papieru na pół tak, 

żeby tworzyła książkę – ilustrują swoją mocną stronę – na odwrocie książki uczniowie piszą coś 

miłego o sobie… (samoocena). 

 KOSTKA OPOWIEŚCI – uczniowie pracują w grupach – wykonują prace plastyczne ilustrujące 

opowieść – przyklejamy rysunki do sześciu ścian pudełka, powstaje kostka opowieści – na 

zakończenie za pomocą stworzonej „kostki opowieści” uczniowie przedstawiają opowieść. 

 KARTY KAMISHIBAI – uczniowie pracują w grupach – ilustrowanie kart Kamishibai – na 

zakończenie oglądają seans Kamishibai.  

 

W trakcie wykonywania prac przez uczniów wychowawcy klas, wspierali swoich uczniów dyskutowali, 

podpowiadali, tłumaczyli zadania, gdy pojawiały się jakieś wątpliwości. Pozytywnym efektem była również 

możliwość rozmowy nauczycieli z psychologiem. Nie zabrakło też czasu na swobodne zabawy.  

Oprac. Chudzińska Anna 


