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Drodzy Nauczyciele!

Rok szkolny 2020/2021, ze względu na trwający stan pandemii

COVID-19 i szereg ograniczeń, które ona spowodowała, był

wyjątkowo trudny dla wszystkich. Do wielu negatywnych aspektów

tej sytuacji zaliczyć można konieczność zachowania dystansu

międzyludzkiego i izolację społeczną. Było to szczególnie trudne

dla dzieci i młodzieży, dla których kontakty rówieśnicze i poczucie

przynależności do grupy są wyjątkowo ważne. Brak relacji

rówieśniczych i bezpośredniego kontaktu z innymi uczniami

skutkować mogą poczuciem osamotnienia i wyobcowania,

wycofaniem się, niechęcią do uczestniczenia w aktywnościach

szkolnych czy wręcz unikaniem szkoły.

Polecamy Państwu książki, w których znajdziecie wiele

pomysłów na integrację Waszych uczniów oraz

rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do

funkcjonowania w grupie.

Wszystkie książki ujęte w tej prezentacji można

wypożyczyć w naszej Filii.



Zestaw zabaw i gier, które

pomagają stworzyć przyjazny

klimat w grupie, rozwijają

umiejętności społeczne i krea-

tywność uczniów. Można je

wykorzystać na lekcjach wycho-

wawczych, przerwach, podczas

szkolnych zabaw, na zajęciach

pozalekcyjnych. Są wśród nich

gry i zabawy na zapoznanie się,

budujące empatię, uczące do-

brej komunikacji z innymi, czyli

jak słuchać i jak mówić, poma-

gające w kontrolowaniu złości.

Ja i grupa: trening dla uczniów
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Głównym celem tej publikacji

jest przedstawienie scenariuszy

zajęć warsztatowych, które

można zaproponować młodzie-

ży w wieku 13-17 lat. Służą one

między innymi: wprowadzaniu

dobrego nastroju w grupie,

oswajaniu z kontaktem i współ-

pracą z innymi osobami, rozwija-

niu zrozumienia dla odmienno-

ści cech drugiej osoby, kształto-

waniu wrażliwości emocjonalnej

i empatycznej, uwrażliwianiu na

przeżycia drugiego człowieka.

Jak rozwijać rozumienie społeczne: 

program warsztatów dla młodzieży
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Książka skierowana do dzieci

w wieku 7-13 lat oraz między

innymi ich nauczycieli i terapeu-

tów. Przedstawia 33 sytuacje,

z jakimi muszą mierzyć się

bohaterowie komiksu. Dotyczą

one: relacji rówieśniczych,

skutecznej komunikacji, rozwią-

zywania konfliktów, budowania

asertywnej postawy i empatii.

Każda z historyjek składa się

z krótkiego opisu oraz zadań do

wykonania. Publikacja sprawdzi

się m.in. w trakcie zajęć profilak-

tyczno-wychowawczych.

Komiks społeczny: 33 historyjki w formie ćwiczeń 

rozwijających umiejętności społeczne 
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Kolejna część cyklu historyjek,

które rozwijają w młodych lu-

dziach umiejętności społeczne.

Książka zawiera 20 opowieści,

uzupełnionych ćwiczeniami i do-

datkowymi kartami, na których

można tworzyć własne komiksy.

Publikacja porusza ważne dla

rozwoju inteligencji emocjonal-

nej młodego człowieka tematy,

takie jak: budowanie trwałych

relacji z rówieśnikami, efektyw-

na komunikacja z otoczeniem,

rozwiązywanie konfliktów w gru-

pie, empatia wobec innych.

Komiks społeczny: nowe historyjki w formie ćwiczeń 

rozwijających umiejętności społeczne
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Poradnik ten będzie pomocny

w budowaniu autorytetu nauczy-

ciela, ustalaniu zasad współ-

pracy z uczniami i rodzicami

oraz zarządzaniu emocjami.

Nauczyciel znajdzie w nim

scenariusze zajęć rozwijające

kompetencje miękkie. Szcze-

gólną uwagę warto zwrócić na

ćwiczenia zaproponowane

w części Skrzynka z narzędzia-
mi – to ci się przyda, służące

integracji zespołu oraz

pokonywaniu trudnych zacho-

wań w grupie.

Nauczyciel mentor: zbuduj klasę marzeń

Sposoby 
na integrację 

w klasie
po powrocie 

do szkoły



Książka jest zbiorem baśni,

których tematem są emocje

(takie, jak smutek, gniew, lęk,

wstyd) oraz budowanie poczucia

własnej wartości. Zrozumienie

tych uczuć jest niezbędne do

tego, aby empatycznie trak-

tować innych wokół siebie. Do

każdej baśni opracowany został

scenariusz zajęć, które nauczy-

ciel może modyfikować według

własnych potrzeb. Ćwiczenia

zawarte w opracowaniu prze-

znaczone są do pracy z dziećmi

w wieku 7-9 lat.

Opowieści o Czujątkach: ćwiczenia z empatii 

dla dzieci i... dorosłych
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Książka to prawdziwa „skrzynka

narzędziowa” nauczyciela oraz

pedagoga i terapeuty. Wyjaśnio-

no w niej krok po kroku, jak

nauczyć dzieci w wieku 5-12 lat:

zawierania przyjaźni, czekania

na swoją kolej, proszenia

o pomoc i oferowania pomocy,

używania odpowiednich słów,

kontrolowania swojego zacho-

wania oraz wyrażania emocji.

Publikacja pokazuje, że poprzez

zabawę, w przyjemny sposób

można uczyć dzieci umiejętno-

ści społecznych.

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka
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Publikacja stanowi pomoc dla

pedagogów, psychologów i tera-

peutów, którzy w swojej co-

dziennej pracy mierzą się z róż-

nego rodzaju trudnościami prze-

jawianymi przez dzieci. Zapre-

zentowany program służy celom

terapeutycznym (m.in. kształ-

towaniu pozytywnych postaw

wobec rówieśników), edukacyj-

nym (m.in. rozwijaniu umiejętno-

ści rozwiązywania konfliktów)

oraz rozwojowym (m.in. zaspa-

kajaniu potrzeby przynależności

do grupy.)

SOS emocjonalne : scenariusze zajęć socjoterapeutycznych 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
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Książka szczególnie polecana

osobom pracującym z dziećmi

i młodzieżą, którym zależy na

tworzeniu dobrych relacji ze

swoimi podopiecznymi. Z tego

poradnika dowiesz się między

innymi, jak budować autorytet

w grupie oraz jak rozwiązywać

konflikty w klasie. Ciekawym

dodatkiem są przykładowe

scenariusze zajęć, a wśród nich

pomysły na aktywne przerwy

oraz propozycje zajęć na

koloniach i obozach służące

integracji uczestników.

Sukces wychowania: jak budować dobre relacje 

w grupie: poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów
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W książce przypomniano 125

gier i zabaw świetlicowych z lat

1821-1936. Zbiór adresowany

jest głównie do nauczycieli

zatrudnionych w świetlicach

szkolnych, ale korzystać z niego

może każdy nauczyciel, który

chce wprowadzać w pracy ze

swoimi uczniami element zaba-

wy i rozrywki. Wiele z zapropo-

nowanych zabaw służy rozwija-

niu umiejętności pracy w grupie

oraz dbania o bezpieczeństwo

własne i innych.

Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe
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Publikacja zawiera minipro-

gramy zajęć wychowawczych

(obejmujące kilka scenariuszy)

o tematyce ważnej dla prawidło-

wego rozwoju psychospołecz-

nego uczniów. Każdy mini-

program zawiera krótkie wpro-

wadzenie przeznaczone dla

nauczyciela i kilka scenariuszy

z zakresu takich zagadnień, jak:

tworzenie grupy, tolerancja

i wykluczenie, edukacja między-

kulturowa, komunikowanie się

oraz rozwiązywanie konfliktów.

Wychowanie w praktyce szkolnej: scenariusze godzin 

wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

w Koninie 
Filia w Turku

al. Piłsudskiego1
62-700 Turek

tel. 63 278 49 40
turek@cdnkonin.pl

godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
10.00-17.00 ;

sobota (jedna w miesiącu) 8.00-14.00

oprac. Agnieszka Graczyk
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