
Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej 
Cykl II. „Gdy czujemy smutek…” 

 
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. 

 
Drugi cykl zajęć w roku szkolnym 2015/2016 dotyczył problematyki związanej z emocjami. Na 

zajęciach wykorzystany został tekst Wojciecha Kołyszko i Jovanki Tomaszewskiej „Smutek i 
zaklęte miasto”. 

 

 
 

Scenariusz zajęć 
 

Temat: „Gdy czujemy smutek…” 
Uczestnicy: uczniowie klasy III szkoły podstawowej 
 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 
 
Problemy i potrzeby:  
 emocje: strach, smutek, złość, radość, wstyd, zazdrość… 
 rozpoznawanie uczuć 
 właściwe nazywanie ich 
 umiejętność okazywania emocji 

 



Cele ogólne:  
 zwiększenie wiedzy na temat emocji, które wszyscy odczuwamy: strach, smutek, złość, 

radość, wstyd, zazdrość  
 nauka rozpoznawania, akceptowania i właściwego okazywania uczuć 

 
Cele szczegółowe – uczeń:  
 odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu 

 
Metody:  
 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem  
 aktywizujące: album uczuć – PLAN PRACY NA CAŁEJ KARTCE (tworzenie książki) 
 oglądowe: pokaz i obserwacja  
 czynne: ćwiczeń utrwalających, działań plastycznych  

 
Forma pracy:  
 indywidualna  
 zbiorowa  

 
Środki dydaktyczne:  
 egzemplarz książki Wojciecha Kołyszko, Jovanki Tomaszewskiej „Smutek i zaklęte miasto”. 
 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, teczka – skoroszyt, koszulki A4 na karty 

pracy) 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  
 
1. Wstęp do zajęć 

Wprowadzenie do kolejnych zajęć z psychoedukacji dla klas III w roku szkolnym 
2015/2016. Przypomnienie uczniom proponowanej organizacji zajęć i zasad 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 „Smutek i zaklęte miasto” Wojciecha Kołyszko i Jovanki 
Tomaszewskiej (Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, s. 1-34). 

 
4. Rozmowa na temat emocji, które przeżywamy: 

STRACH, SMUTEK, ZŁOŚĆ, RADOŚĆ, WSTYD, ZAZDROŚĆ… 
Jakie uczucia znacie?  
Jak inaczej można nazwać uczucia? 
Rozmowa o różnych emocjach, nazywaniu ich, rozpoznawaniu uczuć? 
W jaki sposób chłopiec pokonał smutek? 
Jaki są inne sposoby pokonywania smutku, złości, wstydu? 
 

5. Zabawa relaksująca 
Psycholog proponuje, żeby wszyscy zamknęli oczy i posłuchali jak wypowiada zdanie, po 
czym uczniowie próbują nazwać emocje jakie zostały wyrażone. Uczniowie rozpoznają i 
nazywają uczucia. 
 



6. Zabawa relaksująca 
Psycholog proponuje, żeby wszyscy zdjęli jeden but i trzymali go w ręce uniesionej w górę 
tak długo jak zdołają. Uczniowie dowiadują się, że ciężko jest pewne emocje przeżywać 
długo samemu, są ciężarem jak ten trzymany w górze but. Warto opowiedzieć o nich 
komuś, wtedy ciężar będzie mniejszy. 

 
7. Część II 

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

 
8. Zajęcia aktywizujące  

Uczniowie rysują „portrety dowolnego uczucia”  (zabawa edukacyjna). Zadaniem uczniów 
jest wymienienie najważniejszych ich zdaniem uczuć. Wymienione uczucia nauczyciel 
zapisuje na tablicy. Uczniowie składają kartkę papieru w taki sposób, żeby widoczne były 
cztery równe części. Dzieci wybierają jedno słowo i zapisują je w górnej części kartki. 
Wykonują indywidualnie pracę plastyczną z użyciem wybranego słowa tworząc portret 
uczucia na całej kartce. Następnie uczniowie kolorują rysunki – emocje kojarzą z kolorami  
najbardziej pasującymi do tego, co odczuwają. 
 

9. Nauczyciele, psycholog obserwują jak uczestnicy zajęć radzą sobie z wykonaniem zadania – 
w razie potrzeby interweniują. 
 

10. Zabawa edukacyjna  
Na zakończenie nauczyciel zbiera prace i tworzy album wykorzystując teczkę – skoroszyt, 
koszulki A4 na karty pracy. Razem z dziećmi oglądają portrety, rozmawiają o poznanych 
emocjach. Zabawa grupowa. Psycholog głośno odczytuje nazwy emocji. Uczniowie 
wspólnie oglądają stworzone portrety uczuć.  

 
11. Zakończenie zajęć  

Podsumowanie. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 
 
 
 
 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas III odbyły się w szkołach podstawowych w Słupcy. 
 
13.01.2016 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Wzięły w nich udział:  

 klasa III C  
 klasa III A  

 
17.02.2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Wzięły w nich udział: 

 klasa III A  
 klasa III B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13.01.2016  
Klasa III C / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 
 

  

        

 
 

 
 
 



 
 13.01.2016  

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

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 17.02.2016 
Klasa III A / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 17.02.2016  
Klasa III B / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 

 
 



 
 

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


