
Małgorzata Zawadzka, Tomasz Zubkowicz  

(studenci pierwszego roku psychologii Uniwersytetu Gdańskiego) 

Pracę nad scenariuszem merytorycznie nadzorowała Anna Uzarczyk (pedagog, 

psychoterapeutka w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i 
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Warsztat: Co robić, kiedy mamy kłopot z emocjami? 

Czas trwania 1.5h 

Cele:    

• Dzieci wiedzą do kogo się zgłosić z problemem o podłożu psychologicznym. 

• Empatia - reagowanie na krzywdę własną i innych. 

Zadania:  

• Budowanie wiedzy na temat pracy psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. 

• Kształtowanie świadomości dotyczącej reagowania i pomocy w problemach  

o podłożu psychologicznym. 

Metody: dyskusja, zadaniowa, burza mózgów. 

Formy: zbiorowa, indywidualna i grupowa. 

Środki: kartki, długopis 

Przywitanie  

Każda osoba mówi jak ma na imię i pokazuje jakąś pozę, którą reszta klasy musi 

powtórzyć. Np. Nazywam się Gosia i podskakuje - reszta klasy też musi podskoczyć; 

Tomek i pokazuje język, reszta klasy również wytyka język.  

 

Dyskusja 

Osoby prowadzące zajęcia zadają pytania: Czym zajmują się psychiatra, psycholog i 

psychoterapeuta? 

 

Sytuacje wymienione przez dzieci są omawiane i zapisywane na trzech planszach 

(każdy specjalista oddzielnie). Zapisane zostają pomysły dzieci (poprawione przez 

prowadzących w razie potrzeby) czym zajmują się psychiatra, psycholog  

i psychoterapeuta, w jaki sposób każdy ze specjalistów pracuje z pacjentem, kiedy  

i z jakim problemem do kogo możemy się zwrócić.  

 

 



Zgadywanka 

Metody pracy poszczególnych specjalistów - Młodzież wymyśla w jaki sposób 

pomaga psychiatra, psycholog i psychoterapeuta. Opisuje przykładowy sposób 

leczenia - oczekiwanej pomocy u konkretnego specjalisty, np. choroba - depresja, 

pomoc u psychiatry - leki przeciwdepresyjne, psychoterapeuta - psychoterapia.  

 

Burza mózgów 

Następnie młodzież tworzy grupy kilkuosobowe i opisuje po jednym problemie  

i oczekiwanej pomocy z jaką można zwrócić się do psychiatry, psychologa oraz 

psychoterapeuty. 

 Do kogo zwrócisz się z pomocą, kiedy zauważysz, że: 

• Przyjaciółka przestała się uczyć, zaczęła wagarować, zmienił się 

jej styl ubioru; 

• Kolega robi sobie krzywdę poprzez cięcie się ostrym 

przedmiotem;  

• Koleżanka je co raz mniej, nie je ani w szkole, ani na 

spotkaniach poza szkołą, co raz więcej ćwiczy, jej waga wyraźnie 

spadła; 

• Przyjaciółka mówi, że ma dość życia, że nie chce już żyć; 

• Kolega zaczął używać wulgaryzmów, prześmiewa się z innych, 

w trudnych sytuacjach używa przemocy fizycznej; 

• Koleżanka spędza każdą wolną chwilę na imprezach, na których 

pije alkohol, zaczęła palić papierosy; 

• Koleżanka, która ma dużo siniaków, już od dłuższego czasu 

przychodzi do szkoły okaleczona i nie chce o tym rozmawiać; 

• Kolega zamknięty w sobie, z nikim nie rozmawia, zawsze jest na 

uboczu klasy; 

• Kolega zachowuje się ryzykownie i zachęca do tego, np.: 

namawia do biegania po torach kolejowych, zażywania 

narkotyków lub wchodzenia do budynków grożących 

zawaleniem; 

• Koleżanka wpadła w złe towarzystwo, zadaje się z osobami 

stosującymi przemoc i zażywającymi używki. 

Pytanie do dzieci: Czy dodałyby jakiś przykład od siebie?  

 

 

 



Tworzenie historyjek 

Dzieci zostają podzielone na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje opis osoby i na tej 

podstawie dzieci starają się „wejść w skórę” bohatera z opisu, następnie narysować 

jak wyobrażają sobie bohatera opisu, przedstawić krótką scenkę lub opisać co może 

powodować zachowanie bohatera, czego może doświadczać poza szkołą taka 

osoba, jaki to może mieć wpływ na konkretne zachowanie w szkole.  

Bohaterowie: 

1. Krzyś, ma 14 lat, jest w 8 klasie, ma bardzo złe oceny, rzadko kiedy 

przychodzi na pierwsze lekcje, bardzo często się spóźnia i opuszcza lekcje. 

Nigdy nie jest przygotowany na zajęcia. Krzyś to prowodyr bójek, wszystkie 

konflikty rozwiązuje agresją. 

2. Kaśka jest dobrą uczennicą, ale nie ma przyjaciół, każdą przerwę spędza  

z dala od innych dzieci, na lekcjach się nie odzywa, jest cicha, wycofana.  

3. Staś to najlepszy uczeń w klasie, ma same celujące oceny, zawsze jest 

przygotowany do zajęć. Nigdy się nie spóźnił na lekcje, nie wagaruje. Nie 

potrafi odmówić odpisania pracy domowej. 

4. Nikola była dobrą uczennicą, ale od jakiegoś czasu jej oceny bardzo się 

pogorszyły. Zaczęła się spóźniać na lekcje, wagarować. Nie przyjaźni się już 

tak jak kiedyś ze swoimi koleżankami.  

Historyjki uczniów zostają przedstawione i omówione. 

 

Podsumowanie 

Prowadzący podsumowują czym zajmuje się psychiatra, psycholog  

i psychoterapeuta oraz przedstawiają, gdzie są miejsca, w których można szukać 

pomocy specjalistów zajmujących się problemami o podłożu psychologicznym. 

Wspólne pożegnanie 

 

 

W przypadku wcześniejszego skończenia można wykonać następujące ćwiczenia: 

Zabawa krzesełkowa 

Krzesełka zostają ustawione w koło (liczba krzesełek jest mniejsza o jedno niż liczy 

klasa dzieci) zostaje puszczona muzyka, w momencie zatrzymania muzyki dzieci 

zajmują miejsca, osoba dla której nie starczyło krzesełka mówi co lubi robić w 

wolnym czasie. Osoby, które również lubią wymienioną czynność wstają, zaczyna 

grać muzyka, kiedy muzyka przestaje grać dzieci siadają i kolejna osoba bez krzesła 

mówi co lubi robić w wolnym czasie itd. 



Rysowanie dłoni 

Każdy odrysowuje swoją dłoń na kartce papieru, następnie ozdabia ją według 

własnego uznania, tak aby odzwierciedlała jego osobowość, zainteresowania. 

 

 

 

 

 


