
Konspekt spotkania psychoedukacyjnego
dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Temat: Prezentujemy się

Cele:
Uczeń:
- Poznaje imiona swoich kolegów;
- Potrafi dokonać prezentacji swojego partnera;
- Potrafi za pomocą rysunku zaprezentować skojarzenia związane ze swoim
imieniem;
- Zauważa podobieństwo między sobą a kolegami.

Pomoce: odtwarzacz CD, płyta CD „KLANZA”, płyta z muzyką odgłosów lasu,
kartki do rysowania, kredki świecowe.

Przebieg:

A. Ćwiczenia na rozgrzewkę

1. „Powitanie” źródło: „Zabawy z grupą”, 2004

Stańcie w kole. Chciałabym zaproponować zabawę na powitanie „Podaj proszę
swoje ręce”. Podam słowa powitania. Powtarzaj za mną.
Podaj proszę swoje ręce i uśmiechnij się,
teraz powiedz (krzyknij, szepnij) swoje imię, powitamy się.
Spróbujmy zaśpiewać przy muzyce.
Piosenkę- powitanie zaśpiewamy trzy razy, ale za każdym razem inaczej podajemy
swoje imię. Najpierw swoje imię powiemy,  drugi raz- krzykniemy, a trzeci raz-
szepniemy.

2. „Ludzie do ludzi” źródło: „ Żywioły. Ziemia”, 1998

Proponuję zabawę „Ludzie do ludzi”. Odliczamy do dwóch zaczynając od…..
Utworzymy w ten sposób pary. Stańcie w parach w dowolnym miejscu. Pary muszą

jak najszybciej realizować zadania: plecy do pleców, ramię do ramienia, prawe
kolanko do prawego kolanka. Kiedy prowadzący mówi: Ludzie do ludzi każdy
zmienia partnera, a prowadzący czym prędzej włącza się do gry, znajdując sobie
osobę do pary. Osoba, która zostaje bez pary, prowadzi zabawę dalej.



B. Cześć specjalistyczna

3. „Chciałabym przedstawić…”- zabawa źródło: „Jak żyć z ludźmi”, 1990

Przebieg zabawy:
Zostajemy w tych samych parach i siadamy obok siebie w dowolnym miejscu.
Rozmawiacie ze sobą przez chwilę o tym co lubicie. Po chwili każdy będzie
prezentował swojego partnera, wymienicie jego imię i odpowiedzcie, co on lubi.

Omówienie

- Co nas łączy?
- U kogo występuje jakaś specyficzna cecha, która nie wystąpiła u innych?

4. Zabawa „Obrazy imion” źródło: „Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży”,
2001

Przebieg zabawy:
Usiądźcie w ławkach. Proszę o przygotowanie kartki z bloku i kredek świecowych.
Chciałabym, aby każdy z was wypowiedział cicho swoje imię i narysował to, co
mu się z nim kojarzy.
Zakończcie swoje rysunki i podpiszcie je swoim imieniem i nazwiskiem.
Pozostawcie rysunki na ławkach i przejdźcie się po klasie. Przyjrzyjcie się
temu, co namalowały dzieci. Jeśli chcecie możecie z nimi porozmawiać i powiedzieć
im, co sądzicie o ich rysunkach, możecie stawiać im pytania.
(Rysunki te potem zawieszamy na ścianie i omawiamy.)

Omówienie
- Co sprawiło wam największa trudność?
- Co sprawiło ci największą radość?
- Co narysowały dzieci, które mają takie imiona jak ty?
- Rysunek, którego kolegi mógłby jeszcze pasować do ciebie?
- Uwaga! Należy przemyśleć formę pracy do ostatnich dwóch pytań.)



C. Ćwiczenia zamykające

5. Ćwiczenia do muzyki źródło: płyta „Odgłosy lasu”

Prowadzący mówi do dzieci:
- Proszę, aby każde dziecko znalazło sobie miejsce na dywanie i położyło się na nim.
Następnie prosi o zamknięcie oczu i wsłuchanie się w muzykę nawiązującą do
odgłosów przyrody. Po wysłuchaniu nagrania dzieci odtwarzają zapamiętane głosy-
w sposób delikatny, spokojny, nie wymagający większego wysiłku fizycznego z ich
strony.

6. Zabawy „Krzyczymy razem” źródło: zasłyszane

Stajemy w kole. Kładziemy ręce na ramiona swoich sąsiadów, robimy przysiad i
zaczynamy cicho wypowiadać swoje imię. Stopniowo podnosimy się z przysiadu i
wzmagamy głos aż do krzyku, z wyrzutem ramion do góry.
Ta zabawa zakończymy zajęcia.

Opracowały :

                                                                                                            Dorota Wesołowska
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