
Zajęcia dla uczniów klas II i klas III w Szkole Podstawowej w Koszutach 

czyli 

PSYCHOEDUKACJA W TERENIE 

 

11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach odbyły się 

kolejne zajęcia pod nazwą „Psychoedukacja w terenie”. Pracownicy Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy we współpracy z psychologiem z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy podjęli nową inicjatywę związaną z 

popularyzowaniem  edukacji psychologicznej w szkołach podstawowych powiatu słupeckiego. W 

organizacji zajęć wzięła udział Urszula Jantosz nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w 

Koszutach, która też uczestniczyła w zajęciach jako obserwator. 

Zajęcia przeprowadzone były przez Annę Chudzińską, Hankę Kasperską-Stróżyk i psychologa 

Marię Jaśniewską-Krawczyk dla uczniów klasy II i klasy III. Omówiono temat strachu. Zwrócono 

uwagę uczniów, że strach ostrzega przed niebezpieczeństwem. Omówiono przykłady sytuacji, które 

mogą budzić lęk – lista strachów, wymieniono przyjemne strachy (straszne filmy, straszenie się 

nawzajem, odwiedzanie tuneli strachu w wesołym miasteczku). Poznano sposoby na rzeczywiste 

zagrożenia: ucieczka, działanie, szukanie pomocy. 

Temat zajęć związany był z wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa, w 

szczególności w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz 

upowszechniania wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa. 

 
 

Scenariusz zajęć 

 

Temat: „Gdy czujemy strach…” 

 

Tekst: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich rzeczy” Elżbieta Zubrzycka  

Uczestnicy: uczniowie klasy II  szkoły podstawowej 

Uczestnicy: uczniowie klasy III szkoły podstawowej 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

 

Problemy i potrzeby:  

 oblicza strachu 

 umiejętne obchodzenie się ze strachem 

 lista strachów  

 przyjemne strachy  

 sposoby na rzeczywiste zagrożenia 

 



Cele ogólne:  

 zwiększenie wiedzy na temat strachu, emocji które wszyscy odczuwamy 

 obchodzenie się ze strachem 

 

Cele szczegółowe – uczeń:  

 odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu 

 

Metody:  

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem  

 aktywizujące: prace plastyczne 

 aktywizujące: KOSTKA OPOWIEŚCI 

 oglądowe: pokaz i obserwacja  

 czynne: ćwiczeń utrwalających, działań plastycznych  

 

Forma pracy:  

 indywidualna  

 zbiorowa  

 

Środki dydaktyczne:  

 egzemplarz książki „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich rzeczy” Elżbieta 

Zubrzycka (kartki papieru A4, kredki, pudełko) 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1. Zajęcia wstępne 

Wprowadzenie. Informacja o zacięciach „Psychoedukacja w terenie” dla uczniów klas II i 

klas III nauczania wczesnoszkolnego (zajęcia w Szkole Podstawowej w Koszutach). 

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 „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich 

rzeczy” Elżbieta Zubrzycka (Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla dzieci, 

2015, 101 s.). 

Zajączek Filip był mały i strachliwy, wolniejszy niż inni, dlatego wyśmiewali go koledzy i 

rodzeństwo. Czuł się osamotniony aż do dnia, w którym poznał łabędzie dziecko 

mieszkające na jeziorze. Znalazł przyjaciółkę, razem się bawili. Pewnego mroźnego dnia 

wydarzyło się coś przerażającego, co na zawsze odmieniło życie zajączka. 

Jest to opowieść o wielkim strachu, przyjaźni, odwadze i zrozumieniu.  

W tej książce można znaleźć mądre rady:  

 warto nie bać się, nawet jeśli strach wydaje się nie do pokonania, 

 trzeba słuchać mądrych rodziców, 

 wierzyć w siebie. 

4. Rozmowa na temat emocji, które przeżywamy: 
Oblicza strachu 

Strach ostrzega przed niebezpieczeństwem. 

Niebezpieczeństwa są różne:  

 czasem ukrywamy się przed nim (jeśli ktoś boi się psa),  

 czasem stawiamy mu czoła (pójście do dentysty). 



Przykłady sytuacji, które mogą budzić lęk – lista strachów. 

PRZYJEMNE STRACHY (straszne filmy, straszenie się nawzajem, odwiedzanie tuneli 

strachu w wesołym miasteczku) 

Sposoby na rzeczywiste zagrożenia: UCIECZKA, DZIAŁANIE, SZUKANIE POMOCY 

STRACH – WSTYD (podobne zachowania – różne uczucia) 

5. Część II 

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

aktywizujące. 

6. Zajęcia aktywizujące  

Uczniowie wykonują prace plastyczne ilustrujące opowieść „O zajączku Filipie, który ze 

strachu dokonał wielkich rzeczy” (zabawa edukacyjna). Uczniowie pracują w grupach. W 

ten sposób powstają ilustracje do stworzenia  „kostki opowieści”. Nauczyciel i uczniowie 

przyklejają rysunki do sześciu ścian pudełka. 

7. Nauczyciele, psycholog obserwują jak uczestnicy zajęć radzą sobie z wykonaniem pracy – 

w razie potrzeby interweniują. 

8. Zakończenie zajęć  

Na zakończenie za pomocą stworzonej „kostki opowieści” uczniowie przedstawiają 

opowieść, oglądają „kostkę opowieści”. Zabawa grupowa.  

 

Zajęcia z uczniami w klasie III  

 

 
 

Arleta Krysińska, Anna Chudzińska i uczniowie 

 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk i uczniowie  

 

 



Zajęcia z uczniami w klasie II  

 

 

 
 

Anna Chudzińska, Urszula Jantosz i uczniowie 
 

  

 

 

 

 

 
 

Oblicza strachu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Jaśniewska-Krawczyk i uczniowie 

 

 
 

„Kostka opowieści” 

 

Oprac.  Hanka Kasperska-Stróżyk  

Fot.: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


