
SZABLON ZAJĘĆ TUS
(Wiem, umiem, potrafię!)

1. Poznanie celu zajęć, zasad współpracy . Nauka rozwiązywania nieporozumienia dotyczącego 

chęci posiadania tej samej zabawki – scenki dramowe.

2. Emocje - nazywanie i rozpoznawanie. Emotikony.

3. Emocje towarzyszące bohaterowi bajki " Mały Pajączek". Omawianie treści, sposoby pomocy 

pajączkowi, rysowanie pajęczyny.

4. Czym jest obawa, niepewność, zakłopotanie. Rozmowa z uczniami w nawiązaniu do zbliżającego

się ślubowania na uczniów. Rysowanie minek oraz odbicia swojej twarzy w lustrze.

5. Nauka proszenia o dołączenie się do zabawy i zachowanie przy odrzuceniu prośby. Kalambury 

ze Story Cubes – Podróże.

6. Nauka pożyczania i oddawania. Prowadzenie rozmowy i odgrywanie scenek. Zasady zabawy.

7. Mam problem jak pomóc i prosić o pomoc.

8. Co to jest złość i jak z nią radzić - szukamy sposobu eliminacji złości.

9. Sposoby okazywania wdzięczności i podziękowania. Prace plastyczne - ozdobna karta do 

podziękowania.

10. Oglądamy filmik "I co z tą złością". Wypowiedzi na temat filmu. Rysowanie złości.

11. Mała Myszka - bajka terapeutyczna (Strach ma wielkie oczy). Jak pozbyć się strachu. Czego 

bała się myszka?

12. Nauka redagowania i składania życzeń. Praca w grupach, projektowanie kart świątecznych.

13. Przyjaźń myszki Pipi i Basi - bajka terapeutyczna. Małomówność, strach przed zabieraniem 

głosu. Omówienie problemu myszki i szukanie innych sposobów pomocy niz zaproponowane w 

bajce.

14. Słowa grzecznościowe: dziękuję, przepraszam. Sposoby rozwiązywania nieporozumień. Nauka 

przepraszania. Ogrywanie scenek dramowych.

15. Jak oswoić strach? - bajka o emocjach dla dzieci. Wypowiedzi dzieci na temat ich strachów i 

sposobów pokonywania. Plastyczne przedstawienie strachu.

16. Na czym polega uprzejmość i życzliwość. Kartka walentynkowa dla ważnej i miłej osoby.

17. Zasady gry. Nauka przegrywania i wygrywania. Gratulowanie zwycięzcom. Radzenie z 

porażką.

18. Serdeczność i życzliwość. Zasady współżycia. Ustalenie zasad i stworzenie banku pomysłów na

życzliwość i uprzejmość. Losowanie kartek z imionami osób, którym będziemy szczególnie 

życzliwi w nadchodzącym tygodniu.

19. Upominek dla życzliwej osoby - malowanie słoika techniką decupage.

20. Sposoby wyrażania solidarności i wsparcia. Rozmowy o lękach dzieci wynikających z wojny na

Ukrainie.

21. Bajka terapeutyczna "Amelka i jej zaczarowana noc".

22. Grzeczność na co dzień. Czarodziejskie słowa " dzień dobry, dziękuję, cześć, proszę, 

przepraszam, do widzenia." Opracowanie ozdobnych kartek na gazetkę.

23. Szacunek i wdzięczność - słoik ozdobny na Dzień Kobiet dla mamy

24. Jak pomagać osobom, które się boją. Oswajanie lęku. Pogadanka na temat toczącej się wojny.

25. DOBRE UCZYNKI - audiobajka o bezinteresownej pomocy. Czym jest bezinteresowna 

przyjaźń.

26. Jak możemy pomóc planecie Ziemi i sobie by cieszyć się piękną wiosną. Zasady segregacji 

odpadów, zachowanie w parku i lesie.

27. Nauka odmawiania w sytuacji zagrożenia, niepewności i osobom obcym. Analizowanie 

ilustracji. Odgrywanie scenek dramowych.

28. Pomagając innym, pomagamy sobie ... - warsztaty artystyczne. (Karty świąteczne, ozdobne 

jajka i palma w barwach Ukrainy)

29. Nauka pracy w parze i małej grupie. Podział obowiązków. Próba ustalenia odpowiedzi dlaczego

to ważne?

30. Zabawa parami - domino sylabowe. Wzajemna pomoc.



31. Zasady współpracy. Ustalenie co nam przeszkadza a co pomaga we wspólnej pracy. Zespołowe 

wykonywanie pracy plastycznej - podział ról. Refleksje po wykonaniu zadania. 

32. Potrafimy wspierać - warsztaty cukiernicze.

33. Czym jest pomoc? Jak, kiedy i komu pomagamy?

34. Kiedy mogę liczyć na kolegę? Praca w parach.

35. Czym jest pomoc koleżeńska? Pomagamy w trudnościach edukacyjnych. Wspólne 

rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

36. Praca w grupie - podział ról, wspólne wykonywanie zadań z wykorzystaniem robota Photon.

37. Reguły gry i zasady pracy ze sprzętem komputerowym. Squla.

38. Mówię "nie" kiedy obcy zaprasza mnie lub częstuje "podejrzanym smakołykiem".

39. Patriotyzm - co to takiego? Jak zachować się na uroczystości szkolnej i państwowej, barwy, 

hymn i inne symbole Polski.

40. Zasady fair play dotyczy tylko sportu czy innych sytuacji?

41. Rywalizacja czy współpraca? Gra w parach na tablecie.

42. Podsumowanie udziału w zajęciach - co nam się podobało, co wyniosłem/am z zajęć. 


