
Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej 
Cykl I. „Jak pies z kotem… ” 

 
Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez 

pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i 
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. Zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze 
Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk oraz psycholog Maria Jaśniewska-Krawczyk. 
Tematyka zajęć z psychoedukacji nawiązuje do wyznaczonych kierunków polityki oświatowej 
państwa, w tym roku szkolnym w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
szkole oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na zajęciach wykorzystywane 
są książki biblioterapeutyczne, czytane teksty odpowiadają problemom, o których psycholog 
rozmawia z dziećmi. Zaplanowano cztery cykle tematyczne, spotkania będą odbywały się raz na 
kwartał.  

 
W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęto ten projekt – cykl zajęć z psychoedukacji jako wsparcie 

uczniów klas I – przede wszystkim sześciolatków. W tym roku szkolnym oprócz prowadzenia 
zajęć, prowadzące chcą popularyzować zajęcia pod hasłem „Psychoedukacja w szkole” i zachęcić 
do podjęcia inicjatywy przez nauczycieli bibliotekarzy i pedagogów szkolnych, dlatego uczestniczą 
oni w zajęciach jako obserwatorzy. 

 
Pierwszy cykl zajęć w roku szkolnym 2015/2016 dotyczył problematyki związanej ze złością, 

sytuacjami konfliktowymi i ich przyczynami, dotyczył także przyjaźni i umiejętności 
komunikowania się. Na zajęciach wykorzystane zostały teksty „Koza z dzwonkiem” z książki 
„Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata” opracowanej przez  Marię Niklewiczową oraz 
Ireny Landau „Lenka i magiczne drzewo”.  

 

                          
Scenariusz zajęć 

 
Temat: Jak pies z kotem… 
 
Uczestnicy: uczniowie klasy III szkoły podstawowej 
 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 
 
Problemy i potrzeby:  
 złość, 
 sytuacje konfliktowe i ich przyczyny, 
 przyjaźń 
 umiejętność komunikowania się 

 



Cele ogólne:  
 zwiększenie wiedzy na temat sytuacji konfliktowych i ich przyczyn 
 rozwinięcie umiejętności komunikowania się 

 
Cele szczegółowe – uczeń:  
 odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu 

 
Metody:  
 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem  
 aktywizujące: drzewo opowieści, długa książka 
 oglądowe: pokaz i obserwacja  
 czynne: ćwiczeń utrwalających, działań plastycznych  

 
Forma pracy:  
 indywidualna  
 zbiorowa  

 
Środki dydaktyczne:  
 egzemplarze książek: „Koza z dzwonkiem” ze zbioru „Bajarka opowiada. Zbiór baśni z 

całego świata” opracowanej przez  Marię Niklewiczową , „Lenka i magiczne drzewo” Ireny 
Landau, 

 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, taśma dwustronna, nożyczki) 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 
1. Zajęcia wstępne 

Informacja o zacięciach z psychoedukacji dla klas III w roku szkolnym 2015/2016. 
Zapoznanie uczniów z proponowaną organizacją zajęć i zasadami postępowania na 
zajęciach.  

 
2. Część I 

Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, jedna część to wolna przestrzeń, gdzie można 
siedzieć na dywanie, w drugiej część ustawione są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie 
i słuchają czytanego tekstu. 

 
3. Czytanie opowiadania 

Nauczyciel czyta opowiadanie „Koza z dzwonkiem” z książki „Bajarka opowiada. Zbiór 
baśni z całego świata” opracowanej przez  Marię Niklewiczową (Warszawa, Zysk i S-ka, 
2012, s. 73-75). 

 
4. Rozmowa na temat  tekstu 

Jacy bohaterowie występowali w opowiadaniu „Koza z dzwonkiem”?  
Dlaczego koza złościła się? 
Czy koza miała powody do złości? 
Jakie sposoby na odmowę zrobienia komuś na złość proponowała koza? 
Kto rozwiązał problem kozy i w jaki sposób? 
 

5. Zabawa relaksująca 
Psycholog wykorzystuje karty, na których przedstawione są buzie z  różnymi minami. 
Uczniowie rozpoznają i nazywają uczucia jakie odpowiadają pokazywanej przez psychologa  
minie. 

 



6. Czytanie opowiadania 
Nauczyciel czyta opowiadanie „Lenka i magiczne drzewo” Ireny Landau (Poznań, Centrum 
Edukacji Dziecięcej, 2015, s. 26). 

 
7. Rozmowa na temat  tekstu  

Odkrycie symboliki drzewa. 
Cechy dobrego przyjaciela. 
Jak podtrzymać przyjaźń? 
Może ktoś ma przyjaciela i opowie o tym jak się zaprzyjaźnił? 
Jak sobie radzić w sytuacji konfliktu? 

 
8. Część II 

Dzieci siadają w ławkach szkolnych w drugiej część klasy. Rozpoczynają się zajęcia 
aktywizujące. 

 
9. Zajęcia aktywizujące 

Nauczyciel przedstawia zasady wykonania pracy. Uczniowie będą pracować indywidualnie. 
Każdy otrzyma kartkę z bloku technicznego A4. Rysunki będą wykonywane na poziomej 
orientacji kartki (kartka leży… / „kartka stoi, kartka leży, kartka robi szum, kartka w górze 
ma parasol, kartka w dole leci dywan, moja wyobraźnia może wszystko”).  Na dole kartki 
dzieci rysują leżący pień drzewa „magicznego drzewa”. 
Nauczyciel prosi uczniów, żeby pomyśleli, jakie słowo związane z wysłuchanym 
opowiadaniem ich zdaniem jest ważne. Każde wymienione przez uczniów słowo zapisuje na 
tablicy. Zadaniem dzieci jest wykonanie ilustracji związanej z wybranym słowem. Ponadto, 
uczniowie w ramach zadania wymyślają i zapisują na kartce zdanie, w którym użyją  
wybrane przez siebie słowo. W ten sposób uczniowie tworzą  „drzewo opowieści”. 

 
10. Nauczyciele, psycholog obserwują jak uczestnicy zajęć radzą sobie z układaniem zdania – w 

razie potrzeby interweniują. 
 

11. Zabawa edukacyjna  „drzewo opowieści”   
Na zakończenie nauczyciel zbiera prace i razem z dziećmi skleja je tak, żeby powstała długa 
książka.  Zabawa grupowa. Kilkoro dzieci rozwija „długą książkę”, która powstała z 
rysunków sklejonych taśmą. Na każdym rysunku dzieci napisały zdanie z wybranym 
słowem. Nauczyciel głośno odczytuje zdania w ten sposób powstaje „drzewo opowieści” 
(nawiązanie do czytanej lektury „Lenka i magiczne drzewo”). 
Uczniowie wspólnie oglądają stworzoną „długą książkę”, mogą komentować wykonane 
prace. Nauczyciel czyta zdania zapisane przez uczniów w długiej książce, opowieść 
stworzoną przez uczniów. 

 
12. Zakończenie zajęć  

Podsumowanie. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 
 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas III odbyły się w szkołach podstawowych w Słupcy. 
 
25.11.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Wzięły w nich udział: 

 klasa III A  
 klasa III B  

02.12.2015 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Wzięły w nich udział:  
 klasa III C  
 klasa III A  

 



 25.11.2015  
Klasa III A / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 25.11.2015  
Klasa III B / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 
 

 
 

„ Jak pies z kotem…” 
 

 
 
 

 



 
 
 

 02.12.2015  
Klasa III C / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 02.12.2015  
Klasa III A / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

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


