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Rozkład zajęć                            SEMESTR II                         
I SPOTKANIE    
Temat: Poznajmy się!   Warsztat wspólny -  dzieci z rodzicami ( doszli nowi uczestnicy zajęć) 
Cele: autoprezentacja, integracja grupy, poznanie tematyki zajęć przez rodziców i dzieci 
Przebieg zajęć: 
 1) Przywitanie rodziców i dzieci, przedstawienie się, podanie celu, tematyki, form pracy na 
zajęciach.  
2) Poznanie się  : kłębek wełny – podajemy sobie wzajemnie wełnianą kuleczkę wypowiadając  
imię ,  następnie powrót - zwijanie kłębka + imię 
3) Wypełnienie kart uczestników. 
 Zadaniem rodziców jest napisanie zalet i zainteresowań dzieci . Dzieci na osobnych 
karteczkach także opisują same siebie , a następnie wspólnie z rodzicami uzupełnią karty 
3) Imiona po egipsku – poznanie pisma obrazkowego, szyfrowanie swojego imienia 
hieroglifami, wycinanie i klejenie etykietek – układanie ideogramów pionowo zgodnie z 
zasadami ,  odgadywanie imion  – zabawa kartami.                                         
4) Karta pracy : Poznaj mnie, zrozum mnie ( w środku miejsce na rysunek samego siebie, lub 
schemat postaci chłopca, dziewczynki) 
5) Kto i w czym jest do mnie podobny  / zabawa w odnajdywanie w grupie osób o tym samym 
kolorze włosów, oczu, wzroście, wieku, liczbie rodzeństwa etc  
6)Zabawa w dziennikarza : pytamy o to co chcemy się dowiedzieć o naszym koledze 
7)Iskierka przyjaźni, wspólnie z rodzicami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------   
POZNAJ MNIE: 
 
Mam na imię……………                                           
                                                                                                          Najczęściej patrzę na…… 
Najczęściej mówię o……………. 
 
 
Słowa , które określają                                                                                                                       mnie 
………..…………                                                                                                    Uczucia, które                                                                    
przeżywam…………… 
 
Jestem dobry w ……….                                                                         Brakuje mi……… 
                                                                                  
Lubi ę………………… 
                                                                                                                 Cieszę się…………                                                  
 
Nie lubię……………..                                                                            Jestem smutny…… 
 
 
Najczęściej robię…… 
 
Chciałbym…………….                                                                          Interesuje mnie…… 
 
 
Miejsca, do których chodzę…………… 
                                                                                 ZROZUM MNIE  
------------------------------------------------------------- w środku szkic chłopca lub dziewczynki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Spotkanie    (2-3 godziny )  
Temat : Nasze zasady wspólnej pracy . Rytuały  - stałe  powitania , pożegnania i nie tylko. 
Kontynuacja tematu :  Poznajemy się 
Cele:  *budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie (zaufanie do otwartości) 
 *poznanie praw i obowiązków oraz reguł postępowania obowiązujących  w każdej 
społeczności   
Przebieg zajęć: 
1) Powitanie, przypomnienie imion. Zabawa : Kto pamięta 2 imiona, 3 imiona, 4 imiona 
2) Pomyślcie , w jaki sposób będziemy się witać? Ukłonem, piosenką , wierszykiem? – dzieci 
podają propozycje.     
3) Rundka : Jaki masz nastrój, jak się dzisiaj czujesz? Karta pracy z przednich zajęć : Poznaj 
mnie, zrozum mnie. Uczestnicy dorysowują minki swoim postaciom, takie , które odpowiadają 
dzisiejszym nastrojom ( uśmiechnięte, smutne, zatroskane, … pół na pół..). Polecenie : Dorysuj 
buzię, - jak się dziś czujesz. 
Zabawa ruchowa: przesuń się o 2 miejsca w lewo. Teraz macie przed sobą prace kolegów i 
koleżanek. Odgadnij jak Si on lub ona dzisiaj czuje. 
4) Przygotowanie LOGA grupy. Każdy uczestnik rysuje znak najbardziej charakterystyczny dla 
niego w postaci zwierzęcia, wpisuje jego cechę.  Można wykorzystać gotowe schematy 
zwierząt – do wyboru. Wspólnie omawiamy cechy. Teraz wybierzcie kolor, który jest dla Was 
najbardziej charakterystyczny, który lubicie…. I pokolorujcie nim rysunki zwierząt. 
Omawiamy wybór   
Kolor czerwony : ciepłe uczucia, czy raczej walka, agresja ?. Czarny : maskujący, smutny?  
Zestaw zwierzę- cecha – kolor są dla nas informacją o dziecku  .                                                                                                          
Zebrane rysunki utworzą jeden emblemat grupy. 
5) Karta pracy  :       Moje : zalety, zainteresowania; kłopoty, problemy, oczekiwania: co 
miałoby się zmienić w moim życiu przez uczestnictwo w zajęciach ?. Symbole do powieszenia 
na tablicy : skrzydła – wzlecimy ( może być wieniec laurowy – to co nas zdobi), ciężarek – do 
udźwignięcia lub odcięcia, stopa – krok siedmiomilowy. Dzieci opisują samych siebie  a 
jednocześnie dzieląc się tym zauważają, ze inni mają podobne problemy. 
ZALETY,  ZAINTERESOWANIA: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
KŁOPOTY W NAUCE i W ZACHOWANIU:   
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Czego oczekujesz , co miałoby zmienić się w twoim życiu po tych zajęciach ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………                            
 
6) Przerywnik zabawa ruchowa : Ludzie do ludzi. 
7) Dzisiaj porozmawiamy także  o zasadach, które będą tu obowiązywały  Burza mózgów: po 
co tu przychodzimy, czego oczekujemy?, co wolno nam robić, czego nie wolno . Jakie 
przewidujemy nagrody za dobre przestrzeganie zasad, a jakie sankcje – kary ?.  
Uczniowie podają propozycje, zapisujemy je na wspólnej planszy. 
8) Podsumowanie:  Jakie stale punkty naszych spotkań będą występować , kto wie? Jaka zasada 
będzie najłatwiejsza , a jaka  najtrudniejsza do przestrzegania? 
8) Zakończenie zajęć, iskierka przyjaźni. Puszczam iskierkę w krąg niech wróci do mych rąk!                  
 



III SPOTKANIE                             blok tematyczny 6 godzinny 
 
Temat:    Miłość, szacunek, bezinteresowność – co to znaczy „pięknie żyć”  
Cele: *poznanie ponadczasowych  wartości i sposobów ich wyrażania w życiu   codziennym 
 *niwelowanie różnic między ludźmi, wskazanie podobieństw w potrzebach, przeżywaniu 
i poznawaniu świata, codziennej egzystencji. 
Przebieg zajęć: 
1) Powitanie – ustalonym sposobem. Przypomnienie imion : na chuście turla się piłeczka do 
każdego uczestnika kręgu 
2) Jakie mamy dzisiaj samopoczucie – rundka, tak jak zwykle. 
3) Kogo kochamy, szanujemy?  Co to jest miłość, szacunek ?  Pięknie żyć, co to znaczy? – tekst 
do przeczytania i skomentowania.  
 Co zrozumiałeś z tekstu, co zapamiętałeś, Kiedy poczułeś , że życie jest piękne, darzyło m się 
coś takiego że…………………….  Stwórzmy sytuacje w których inni będą się dobrze z nami 
czuć – przepis  uśmiechnij się … z tekstu 
Kulka przesyłam Ci …uśmiech, miłe słowo , lubię Cię                                                                                                                                           
Uczestnicy dodają swoje skojarzenia 
…. To postępować zgodnie z sumieniem, dzielić się z innymi, pomagać w razie potrzeby 
Miłość to (pierwsze skojarzenia)…………………………………………                       Z czym 
ci się to słowo kojarzy, jak ją wyrażasz? 
  -mama, rodzina, uczucie, sympatia dwóch osób….. 
Szacunek, co to jest, w takim razie? Komu okazujecie szacunek, a kto Wam go okazuje?  W 
jakiej sytuacji poczułeś szacunek od kogoś, a w jakiej ty sam go okazałeś? moja prywatność, 
nie dokucza, podaje mi 
 – karta pracy, plansza „Mamy kochać” 
Kocham…………………………………………………………… 
Szanuję……………………………………………………………. 
Rodziców, biednych, niepełnosprawnych, starszych, chorych, niemowlaki, kobietę, ciężarną, 
zwierzęta, biedne dzieci ,ubogich, nauczycieli….. 
Plansza  - wybór ilustracji, wycinków z gazet, zdjęć rodzinnych :   dzieci chodzą wokół stołu i 
zbierają obrazki,  przedstawiające różnych ludzi ( prezydenta ,papieża, kobietę z 
niemowlęciem, osobę niepełnosprawną…) omówienie indywidualnych  wyborów. Były to 
:góry, przyroda ;  przedmioty, które nam służą,  psy,  zwierzęta, sztuka,  teatr, film, postacie z 
bajek,  rodzina,  samochody,  szkoła,   papież,  prezydent, koledzy,   dziewczyny.                                                                                                       
   Kochamy i szanujemy też samego siebie! 
  * Co to znaczy? dbamy o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, myjemy się dbamy o higienę, 
odżywianie, rozwiązujemy problemy bez targania się na swoje życie, szanuję życie, podejmuje 
decyzje samodzielnie, dbam o swoje lekcje, wizerunek, ubiór , wygląd 
    * A w szkole , jak on będzie się wyrażał? dobrą nauką, odrabianiem lekcji, prowadzeniem 
estetycznym zeszytów, dbaniem o przybory szkolne, kultura w zachowaniu.. 
    * Jak wyrażam szacunek do innych? Z listy określeń wybierz najważniejsze, zaznacz 1-2-3 
miejsce 
........................................................................................................................ 
     * W jaki sposób zdarza mi się okazać brak szacunku? zakreśl na tej liście: 
 
 
 
 



                                                          Karta 
Napisz 2 zdania ze słowem miłość 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Ze wszystkich ludzi , których znam najbardziej lubią mnie 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Ze wszystkich ludzi , których znam najbardziej kochają mnie 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Najmilsze słowo jakie chciałbym usłyszeć od innej osoby……………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Lubię , gdy czułość okazują mi inni ludzie przez ( w jaki sposób?) ………..….. 
…………………………………………………………………………………… 
PIĘKNIE ŻYĆ: reagować na bójki, pomagać innym,  pożyczać, ty pomożesz – tobie pomogą, 
szanować to co się ma, nie kłócić się w rodzinie, nie powodować konfliktów, nie wywyższać się 
ponad innych, uśmiechać się, poradzić sobie z problemem, odkrywanie swojej rodziny – jej 
dalszych członków, być blisko rodziny (wypowiedzi uczestników) 
To kiedy jesteśmy piękni ? Podsumowanie 
 
4) Wyobraź sobie ze jesteś wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej. Wyruszasz do 
przedszkola , które jest utworzone dla uchodźców z kraju ogarniętego wojną. Dzieci i dorośli 
muszą przetrwać w górach srogą zimę. Jak możesz im pomóc?  To zadanie dla całej grupy. 
Wspólnie możecie dużo dokonać. Pomyślcie co mogą potrzebować ci ludzie, jakie Wy macie 
możliwości , co możecie ofiarować. Do dużej ciężarówki  wkładamy to co możemy z siebie 
dać. Przed podróżą posłuchajcie Janiny Ochojskiej: /tekst do odczytania/  ogłoszenie o 
zbiórce 

          plakat  zachęcający do pomagania innym            
                            POMOC HUMANITARNA 

 

doczepiamy przyczepy z różnymi pomysłami 
 
5) Jakie cechy musi mieć wolontariusz, co wyróżnia go od innych ludzi? Karta . 
bezinteresowny pomocny uczciwy wrażliwy miły odważny ludzki mądry prawy dzielny  
6) Jak należy postępować , by być lubianym i szanowanym przez innych? Karta. 
Często się uśmiechać             (wypracowano wspólnie ze wszystkimi uczestnikami) 

Mówić innym miłe słowa 
Reagować na krzywdę 
Nie wyśmiewać się ze słabszych 
Nie robić nikomu przykrości 
 



W związku ze ŚWIĘTEM ZIEMI  -  22 kwietnia  wzbogacamy naszą pracę o pomocy 
humanitarnej,   o to co możemy dać od siebie  naszej  planecie. 

 
Nasza Ziemia              

 
Nasza ziemia jest piękna i  najbliższa, bo nasza. 

Dobra jak oczy matki, kiedy patrzą na nas. 
Tu rośniemy, tu co dzień nas zabawa zaprasza. 
Tutaj budzi nas słońce, nasze słońce z rana... 

Nasza ziemia nas karmi, daje nam złote ziarno, 
wiosną  błękit i kwiaty, latem słodkie wiśnie. 

Więc kochamy tę ziemię – i piaszczystą i czarną. 
Zasypiamy spokojnie, kiedy gwiazda zabłyśnie. 

 
                           Czesław Janczarski  

 
 

 
 
 
 

Powietrze  
„ Przezroczystym szalem otulam Ziemię całą , jestem obecne wszędzie . 

Choć mnie nie możesz pochwycić , 
choć mnie zobaczyć nie możesz , jestem Ci bardzo potrzebne . 

Jak się beze mnie obejść ? 
Odetchnij głębiej” 

 
Woda  

„ Byłam kiedyś jasna i przejrzysta , 
płynęłam w rzekach szybko i zwinnie . 

Co się stało ? Któż to zrozumie ? Teraz zgęstniałam i zohydziałam . 
Często wzburzona w kolorach chemii stoję w swych korytach lub leniwie rozlewam się 

po Ziemi – trując rośliny , zwierzęta , ludzi … ” 
 



 
Gleba  

„ Skryłeś w mym wnętrzu różne straszydła , 
Robiłeś porządki , przez co ja zbrzydłam . 

Spuchłam w środku , 
często choruję a Ty mnie trujesz ! 

Stawiasz przede mną wielkie zadania , choć niemożliwe do wykonania .” 
 

                               Fragmenty wierszy „ Ziemia , Powietrze , Woda ” – K. Kotynia  
 
                                    WODA 
Zagrożenia :  

- ścieki fabryczne ,  
- odpady ,  
- śmieci. 

 
Jak zapobiegać ?  

- oczyszczanie i ponowne wykorzystanie wody ,  
- dotlenianie rzek i jezior , 
- oszczędzanie wody. 

               
                            POWIETRZE 
Zagrożenia :  

- pyły przemysłowe ,  
- spaliny ,  
- hałas,  
- freony – gazy niszczące ozon. 

 
Jak zapobiegać ?  

- sadzenie zieleni ,  
- filtry na kominy fabryczne ,  
- spaliny bezołowiowe, 
- walka z hałasem , 
- zakaz produkcji środków zawierających freon. 

 
                          GLEBA 
Zagrożenia :   

- środki chemiczne do uprawy roślin ,  
- wysychanie ,  
- wypalanie traw ,  
- zakopywanie śmieci nie ulegających rozkładowi. 

 
Jak zapobiegać ?  

- zalesianie ,  
- zadrzewianie ,  
- nawadnianie ,  
- dbałość o czystość otoczenia ,  
- segregowanie śmieci ,  
- zakaz wypalania traw. 



IV SPOTKANIE  ( 3 godziny)  
Temat: Podróż w głąb siebie – odkrywamy swoje różne strony. Owocowa zabawa. 
Cele: *odkrycie elementów własnej osobowości – zewnętrznej i wewnętrznej 
      *poznanie „ja” zewnętrznego i wewnętrznego – porównanie własnych cech. Kiedy 
jestem sobą? 
Przebieg: 
1) Powitanie, wprowadzenie do tematu. Dzisiaj będziemy poznawać siebie przez owoce. 

Jak wiecie każdy owoc ma skórkę zewnętrzną, wewnętrzną, środek, miąższ… .  Ma 
różną budowę,  zapach , smak, konsystencję… , podobnie jest z ludźmi.  

2) Teraz pomyślcie nad takim pytaniem „ Jakim jesteś owocem?”  Wybierz, wśród tych 
rysunków , taki który najbardziej pasuje do Ciebie, z którym się utożsamiasz 
(wyjaśniamy pojęcie). Uczestnicy wybierają maliny, jabłka, jagody, porzeczki….. etc , 
po chwili określamy wspólnie cechy każdego owocu i jednocześnie osoby    
                Przykład jednego dziecka : Jagoda : mała, trudno ja zobaczyć,  
delikatna, sezonowa, słodka, brudzi, trudna do zbierania, ma drobne pestki, jest 
towarzyska bo rośnie w gronach,   ma cienką, delikatną  skórkę…. , . Grzesiu -  trzeba 
Cię znaleźć wśród wielu, schylić się po Ciebie , nie łatwo Cię poznać, ale jak się już dasz 
to okazujesz się słodki, jednak taki ”ku ludziom, do ludzi”,  jesteś wrażliwy, możesz 
„pobrudzić , gdy ktoś naciska na Ciebie , masz jakąś „pestkę” – może trzeba nad tym 
popracować. Uczestnicy słuchają, dopowiadają, komentują i przeżywają sami siebie 

3)  Pokaz owocu pamelo. Obieranie warstw:  siatka , celofan,  skórka   właściwa, biały 
ochronny miąższ, włókniste błonki …, do samego środka. Komentarz: każdy z nas ma 
warstwy zewnętrzne i wewnętrzne. Warstwa zewnętrzna służy do…uczestnicy sami to 
określają ( maskowania, ochrony, prezentacji siebie…itd.) A warstwa wewnętrzna ? Co 
pokazuje? …. .    

     4) Schemat postaci ludzkiej na papierze różnokolorowym ( szary, zielony, czerwony, 
pomarańczowy, żółty, fioletowy, czarny, niebieski…) Uczestnik wybiera kolor , który 
odpowiada jego zewnętrznej warstwie. Wybór uzasadnia np. : jasnozielony – słoneczny, 
pogodny, radosny, otwarty… .   W miejscu twarzy wkleja wybrany wcześniej przez siebie  
owoc, opisuje z boku jego cechy. 
    5) Moje cech zewnętrzne i wewnętrzne: 
 
 zapis na zewnątrz ludzika :  Do czego służy mi zewnętrzna warstwa? Np. :  

• żeby być przykładem dla innych 
• zdobyć przyjaciół 
• jest obroną przed poznaniem 
• do poprawy 

wewnątrz ludzika:   Co widzą inni patrząc na mnie?  Np. : 
• sympatyczna 
• grzeczna 
• serdeczna 
• koleżeńska 
• wrażliwa                      (odpowiedzi dzieci) 

 
6) Wybór następnego ludzika :    w  kolorze, który będzie odzwierciedlał  moje wnętrze, jaki 
naprawdę jestem („ ja prawdziwy”)  Przykład: brązowy - smutny, przygnębiony,  ludzik - 
mina smutna, ze łzami, usta w „kopytko”, zgaszony (rysujemy). 
 W środku ludzika wpisujemy cechy prawdziwego ja :  



• „nieodwaga „ 
• Smutek 
• zmatrwienia 
• nienawiść siostry 
• niepotrzebna nikomu 
• nielubiana 
• „złośliwa od strony innych” 
• niewierna 
• „kapowicz”                                     ( odpowiedzi dzieci) 

7) Moje mocne strony -  3 warstwa – 3 ludzik w kolorze. W ludzika wpisujemy: 
*Najbardziej lubię w sobie to, że…..mam niebieskie oczy 
*Rzeczy , które robię dobrze to….historia, pomaganie mamie 
*W ostatnim roku nauczyłam się… robić wszystko dobrze, słuchać innych 
*Inni ludzie najbardziej lubią we mnie….(osoby z grupy  wpisują treść w ludziku pozostałych 
uczestników, każdy będzie miał kilka wpisów ) miła, dobra, koleżeńska, ma poczucie humoru . 
Okazało się, że  tak jesteśmy  widziani jak  pokazujemy się na zewnątrz – w 1 warstwie!    
*Dobre zdanie o sobie, które przychodzi mi do głowy: miła, dobra z historii.  
8)  Karta „ To właśnie ja”  
W swoim wyglądzie najbardziej lubię – moje oczy 
Czuję się świetnie , gdy – mam jakiś konkurs 
Jestem dumna z siebie gdy – mam dobre oceny i gdy mnie nie biją 
Najlepiej potrafię   -  śpiewać i występować na scenie 
Lubię w sobie to, że – jestem inteligentna i mam dobre oceny 
Byłam naprawdę szczęśliwa, gdy – miałam komunię 
Coś, co lubię robić to – uczyć się historii 
Najwspanialsza rzecz, która wydarzyła mi się w tym roku to – wygrałam konkurs 
matematyczny 
9) Zakończenie - iskierka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V SPOTKANIE   (2 godziny) 
Temat: Autoprezentacja – zadbać o siebie, zadbać o innych 

Cele: 

*poznawanie siebie i rówieśników 

*kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i innych ludzi 

*doskonalenie umiejętności  funkcjonowania i pracy w grupie 

Przebieg zajęć: 

1) Zabawa integracyjna-„Plotki” 

Każdy z uczestników zajęć otrzymuje karteczkę, na której wypisuje swoje imię oraz 
odpowiedzi  na pytania 

Najbardziej lubię…. 

Imponują mi ludzie, którzy…. 

Moja ulubiona książka to…. 

Miejsce, gdzie chciałabym pojechać na wakacje…. 

Kiedy mam wolny czas to…. 

Moja ulubiona potrawa….. 

Każdy stara się rozmawiać z jak największą liczbą osób, ale tylko na jeden temat, z tych 
zapisanych na kartce. Kiedy zakończy się „plotkowanie”, każdy dzieli się swoimi 
doświadczeniami, z kim rozmawiał i czego się dowiedział. 

2) Kolejne zadanie polegać będzie na przygotowanie własnej wizytówki w formie owocu. 
Każdy przedstawia się np. „Jestem czerwoną maliną…:”-uzasadniając swój wybór 

3) Burza mózgów w odpowiedzi na pytanie: Co znaczy poznawać siebie i w jakim celu 
poznajemy siebie? 

4) Kolejne zadanie polegać będzie na odpowiedzi  na pytanie „ Co zrobiłbyś, gdybyś….” 
Każdy losuje karteczkę z opisem sytuacji.  

-Co byś zrobił, gdybyś został milionerem…:  

-Gdybyś był wybitnym wynalazcą, to co wynalazłbyś:  

-Gdybyś mógł wyjechać na wakacje  w dowolne miejsce na świecie, to gdzie wyjechałbyś:  

-Kogo chciałbyś poznać osobiście;  

-Gdybyś mógł podarować coś ludzkości, to co to by było;  

-Masz złota rybkę, która spełnia życzenia, to o spełnienie jakich poprosiłbyś;  

-Gdybyś mógł zmienić coś w historii świata, to co zmieniłbyś;  

-Jesteś dyrektorem bardzo bogatej firmy, możesz pomóc wielu ludziom, komu pomógłbyś.. itp. 

Odpowiedzi są w formie rysunków, na zakończenie jest ich prezentacja. 

5) „ Słoneczko indywidualności” uczestnicy zajęć otrzymują po trzy kartoniki , na których 
wypisują, co znaczy, że ktoś jest indywidualnością. Cechy  powtarzające się tworzą promienie, 
nowości- okrąg słońca. 



6) Omówienie ćwiczenia poprzez wypisanie cech najczęściej powtarzających się, z 
podkreśleniem, iż każdy człowiek jest indywidualnością , jest jedyny i niepowtarzalny, nie ma 
na świecie drugiego takiego. Dlatego nasz świat jest piękny. 

7) Wykonanie rysunków w odpowiedzi na tezę „ Jestem indywidualnością, ponieważ…” 

Prezentacja prac. 

8) Na zakończenie, każdy dzieli się refleksjami, jakie ma po zajęciach. 

9) Pożegnanie - iskierka  

VI SPOTKANIE – zakończenie pracy 
Temat: Budowanie poczucia własnej wartości – najbardziej lubię w sobie…, a w tobie ….  . 
Pozostajemy z miłymi wspomnieniami o nas samych i o innych. 
Cele: * uznanie wartości własnej i kolegi, koleżanki 

*podsumowanie wspólnej pracy z miłymi akcentami pieczętującymi           
Kuźnię serc 

Przebieg zajęć: 
1) Powitanie piosenką, wierszykiem, gestem lub inaczej, według woli uczestników 
2) Badanie stanu ducha uczestników tradycyjnymi gwiazdkami 
3) Karta pracy. Wpisujemy imię i znak. Następne rubryki dzieci wypełniają po przesunięciu 

kartek np. w lewo. Każdy otrzymuje pozytywne wpisy od pozostałych. Na koniec – 
odczytanie. Jak się teraz czujesz, gdy poznałeś zdanie innych o sobie? 

MAM NA IMI Ę…………………………………………….. 
 
1. MÓJ ZNAK (rysunek) 
 
                                                       
 
 
 
 
 

2. MYŚLĘ, ŻE JESTEŚ… 

3. LUBIĘ W TOBIE… 
 
 
 
 
 
 
 

4.CHCIAŁBYM 
OTRZYMAĆ OD CIEBIE… 

5. CHCIAŁBYM CI DAĆ… 
 
 
 
 
 
 
 

6. DZIĘKUJĘ CI ZA… 

4) Rozdanie dyplomów i ankiet 



 
 
 
 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie 

Dyplom 

Uczestnictwa 
w zajęciach socjoterapeutycznych 

 „Kuźnia serc” 

 
Dla 

 
 

……………………………………………………………… 
 
 

za Twoją 
 
 

obecność 
aktywność 

uśmiech 

współpracę 
pomysłowość 

pomoc 

radość 
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ANKIETA 
Zajęcia socjoterapeutyczne „Kuźnia Serc” w oczach uczestników 

(ankieta jest anonimowa) 
  
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Prosimy o  zakreślenie właściwego poziomu. 
Skala ocen: od 1 pkt do 5 pkt,  przy czym:  
  1 pkt – ocena najniższa                                 5 pkt – ocena najwyższa 

 
 

1. Czy chętnie przychodzisz na zajęcia do poradni? 
 

1     2  3  4  5 
 

2. Jak oceniasz przygotowanie zajęć przez pedagogów prowadzących? 
 

1     2  3  4  5 
 

 
3. Czy jesteś  zadowolona/y z treści przekazywanych na zajęciach?  

TAK                 NIE 
 

4. Jeśli w pytaniu nr 3 wpisałaś (wpisałeś)  NIE, to proszę o uzasadnienie. 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

5. Jak oceniasz atmosferę panującą podczas zajęć? 
 

1     2  3  4  5 
 

 
6. Inne Twoje uwagi i spostrzeżenia  na temat zajęć. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
                                                                                                                   Dziękujemy☺ 

                                                                                                  Agata Pielka 
                                                                                                              Marzanna Swarcewicz 

Marzanna Swarcewicz  -  pedagog                                        rok szkolny  2009/2010 
Agata Pielka- pedagog 

 
 



Ewaluacja zajęć socjoterapeutycznych „Kuźnia Serc” przeznaczonych dla dzieci 
 z klas IV-VI szkoły podstawowej. 

  
Badaniami objęłyśmy 12 uczestników zajęć terapeutycznych i ich rodziców. Narzędziami ewaluacji 

były ankiety i rozmowy indywidualne.  
Każdy z uczestników wypełniał anonimową ankietę dotycząca zajęć (treści, kompetencji osób 

prowadzących oraz atmosfery).   Rodzice dzielili się swoimi uwagami, spostrzeżeniami na temat prowadzonych 
zajęć i ich efektów.                                     

Uczestnicy spotkań udzielili następujących odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, 
Skala ocen: od 1 pkt do 5 pkt,  przy czym:  

1 pkt – ocena najniższa 
  5 pkt – ocena najwyższa 

1.Czy chętnie przychodzisz na zajęcia do poradni? 
1 pkt - 0 odp.  
2 pkt - 0 odp.                               
3 pkt - 1 odp. (8,3%)                 
4 pkt - 3 odp. (25 %) 
5 pkt - 8 odp. (66,7%) 

2.Jak oceniasz przygotowanie zajęć przez pedagogów prowadzących? 
1 pkt - 0 odp. 
2 pkt - 0 odp. 
3 pkt - 0 odp.  
4 pkt - 3 odp. (25 %) 
5 pkt - 9 odp. (75 %) 

3.Czy jesteś  zadowolona/y z treści przekazywanych na zajęciach?  
TAK - 12 odp.(100%) 
NIE  -    0 odp. 

4.Jeśli w pytaniu nr 3 wpisałaś (wpisałeś)  NIE, to proszę o uzasadnienie. 
Brak odpowiedzi. 

5.Jak oceniasz atmosferę panującą podczas zajęć? 
1 pkt - 0 odp. 
2 pkt - 0 odp. 
3 pkt - 0 odp. 
4 pkt - 3 odp. (25 %) 
5 pkt - 9 odp. (75 %) 

6.Inne Twoje uwagi i spostrzeżenia  na temat zajęć. 
Najczęściej powtarzające się spostrzeżenia dotyczące cyklu, z uwzględnieniem sposobu prowadzenia 

zajęć, to: 
- poprawiły się moje relacje z kolegami; 
- podobały mi się zabawy grupowe; 
- poznałam na zajęciach fajnych kolegów i koleżanki; 
- okazało się, ze inni też mają podobne problemy; 
- było fajnie; 
- miłe panie  prowadzące.   

 
 
 
Efekty:                                                    

Z analizy wyników ankiety wynika, że większość uczestników przychodzi chętnie na zajęcia i bardzo 
wysoko ocenia kompetencje osób prowadzących . Wszyscy uczestnicy bardzo zadowoleni są z treści 
przekazywanych na zajęciach, a także wysoko oceniają atmosferę spotkań. Dzieci oczekują, że w przyszłym 
roku też będą mogły brać udział w warsztatach, i rezerwują sobie miejsca.  
 
 
 
 



Wnioski wynikaj ące z ankiety oraz rozmów z rodzicami uczestników zajęć oraz pedagogami szkolnymi:                                                  
• wskazane jest kontynuowanie zajęć w następnym roku szkolnym  
      (wnioski z ankiet, rozmów z rodzicami i pedagogami) 
• rodzice stwierdzają, że zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ uczą dzieci dobrych, społecznych 

zachowań, wzbogacają je w umiejętności, których w szkole nie mogą opanować.  
• niektórzy rodzice wyrażają ubolewanie, że oni sami nie mieli okazji nigdy brać udziału w 

takich warsztatach w wieku dorastania. Uważają, że mogłyby zmienić ich życie. 
• konieczne jest wzbogacenie programu zajęć o ćwiczenia w zakresie dalszego kształcenia 

umiejętności wyrażania siebie, swoich uczuć, przeżyć i potrzeb (spostrzeżenia osób 
prowadzących)  

• spostrzeżenia z  rozmów z pedagogami szkolnymi: 
       - zajęcia są bardzo dobrą i potrzebną formą w pracy z dziećmi 
       - wskazywali na to, że jest dużo większe zapotrzebowanie na tę formę     
          zajęć grupowych 
• wskazane jest zwiększenie ilości zajęć otwartych dla rodziców  
      (warsztaty szkoleniowe dla rodziców) 
• niezbędne jest skrócenie rocznego cyklu zajęć w celu objęcia pomocą terapeutyczną większej 

ilości dzieci  
      (rozmowy z rodzicami, spostrzeżenia osób prowadzących) 

 
         


