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18 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem odbyły 

się pierwsze 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 Dorota Bryska nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Ostrowitem, która też uczestniczyła w zajęciach jako obserwator. 

 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem w świątecznym wystroju.  
Piękna dekoracja przygotowana na Jasełka 2015. 

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

Marię Jaśniewską-Krawczyk dla uczniów klasy II A i klasy II B. Omówiono temat złości, 
umiejętności opanowywania jej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ale też przyjaźni i dobrego 
komunikowania się. Wykorzystany został scenariusz zajęć, nieco zmodyfikowany, który był 
przygotowany i zrealizowany na zajęciach z Psychoedukacji dla uczniów klas III w szkołach 
podstawowych w Słupcy w tym roku szkolnym. Temat zajęć związany jest z wyznaczonymi 
kierunkami polityki oświatowej państwa, w szczególności w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w szkole oraz upowszechniania wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa. 

 

 
 

Rozmowa z uczniami w klasie II A/ fot. Bryska 



 
   

 
 

Zajęcia z uczniami w klasie II A  
 

Organizacja zajęć według przyjętej metody – najpierw głośne czytanie tekstu, potem rozmowa z 
dziećmi o ważnych problemach. Wykorzystane zostało opowiadanie „Koza z dzwonkiem” z książki 
„Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata” (Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka”, 2006) oraz 
„Lenka i magiczne drzewo” Ireny Landau (Poznań, Wydawnictwo Publikat, 2015). W rozmowie, 
pani psycholog zwróciła uwagę uczniów na to, że wszyscy kiedyś czuliśmy złość i nie ma w tym 
nic złego. Warto jednak nauczyć się sposobów przezwyciężania złości i panowania nad swoim 
zachowaniem. Uczniowie dowiedzieli się jak można opanować złość. Nauczyli się także zasady, 
żeby w złości nie podejmować ważnych decyzji. W drugiej części zajęć dzieci pracowały w 
grupach i tworzyły ilustracje do fragmentu poznanej historii o Lence i magicznym drzewie. Rysunki 
posłużyły jako karty do teatru obrazkowego – kamishibai. 

 

 
 

Rozmowa z uczniami w klasie II B/ fot. Bryska 



 
 

Zajęcia z uczniami w klasie II A  
 

KAMISHIBAI 
 

Niezwykle atrakcyjne jest wykorzystanie w czasie zajęć metody kamishibai, dlatego 
prowadzące zaproponowały dodatkowe, głośne czytanie gotowej bajki „Szukając Marudka” 
napisanej i zilustrowanej przez Kumiko Yamamoto (Katowice, Wydawnictwo Tibum, 2012). 
Wzruszająca historia o chłopcu, który szuka swojego psa, chodząc wiele godzin po ulicach 
japońskiego miasta w którym mieszka. Prosta, wzruszająca opowieść o przyjaźni. 

 
 

 
Metoda Kamishibai wywodząca się z Japonii 

powoduje, że dzieci słuchają jak zaczarowane. Do 
zorganizowania seansu kamishibai potrzebne są 
trzy elementy: specjalna drewniana skrzynka, 
ciekawa opowieść i karty w formacie A3 z 
ilustracjami wykonanymi na kartach, oraz miejsce 
gdzie zorganizujemy przedstawienie.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klasa II B                                                   Klasa II A 

 



 BIBLIOTEKA SZKOLNA W OSTROWITE 
 

Miałyśmy okazję odwiedzić bibliotekę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowitem, która 
jest niezwykle przyjaznym miejscem dla uczniów. Przede wszystkim są tam nowe książki, także te 
zakupione w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń". W czasie przerwy w tej 
bibliotece szkolnej pulsuje życie, po zachowaniu uczniów widać, że jest to miejsce gdzie chętnie 
przychodzą. W bibliotece można zobaczyć efekty wielu ciekawych projektów, w których uczniowie 
brali udział. Gliniane przedmioty wykonane przez nich poustawiane na regałach, wystawa prac 
plastycznych „Młody artysta prezentuje…”, kukiełki i rysunki w związku z tym, że „Pippi ma już 
70 lat”. Uczniowie interesowali się, co robimy w ich szkole, pytali czy dla nich też będą jakieś 
ciekawe zajęcia w przyszłości. Klimat tego miejsca – biblioteki szkolnej w Ostrowitem pozytywny i 
gwarny. 

 

 
 

W czasie przerwy biblioteka szkolna zaludnia się 
 

 
  

Wystawa prac uczniów Młody artysta prezentuje…                                              Konkurs Pippi ma już 70 lat 
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