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Odwiedź naszą stronę: 
passion-learning.eu

Projekt Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Partnerstwo Strategiczne | Szkoła) ma na celu stworzenie
innowacyjnego zintegrowanego podejścia edukacyjnego w szkole, które poprawi wyniki nauczania i
uczenia się, integrację i równość uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki, poprzez
wykorzystanie metod terapeutycznych w działaniach edukacyjnych i narzędziach ITC.

Metody terapeutyczne uwzględnione w projekcie w działaniach edukacyjnych to między innymi: terapia
ekspresyjna (arteterapia, terapia tańcem lub terapia ruchem, dramaterapia, psychodrama,
meloterapia, pisanie i biblioterapia, terapia oparta na zdjęciach/wideo), terapia skoncentrowana na
emocjach, terapia grupowa, koloroterapia i chromoterapia, terapia grami, stosowana analiza
zachowania (ABA), terapia poznawczo-behawioralna, terapia zajęciowa, terapia mowy i inne.

 

O projekcie:

Wspieranie nauczycieli w
przyjmowaniu metod
włączających, stosowanie w
większym stopniu metod
opartych na projektach oraz
metod opartych na
współpracy,  jak również
korzystania z IT.

Cele projektu PFL:

Zwiększenie efektywności
uczenia się i poprawa
złego zachowania u 125
uczniów zagrożonych
przedwczesnego
zakończenia nauki w
szkołach partnerskich.

Wprowadzenie i
efektywne
wykorzystanie
technologii
cyfrowej u 125
uczniów.

Opracowanie
wspólnej
edukacyjnej
platformy z
wieloma
funkcjonalności
ami.

Zwiększenie
motywacji do nauki 
i zaangażowania 125
uczniów
zagrożonych
wczesnym
porzuceniem szkoły.

Rezultaty projektu::
IO1 - Terapeutyczne zajęcia edukacyjne w
formie podręcznika

Podręcznik dla nauczycieli zawierający zbiór
innowacyjnych działań edukacyjnych
dedykowanych dla nauczycieli i wychowawców ze
szkół podstawowych

IO2 - Platforma e-learningowa i interaktywne
terapeutyczne zasoby edukacyjne

Zawiera kursy dla nauczycieli i uczniów, aby w
innowacyjny sposób odpowiedzieć na
zidentyfikowane potrzeby i przenieść praktyki
poza partnerstwo projektowe.

http://www.passion-learning.eu/


Odwiedź naszą stronę: 
passion-learning.eu

Koordynator:
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romania
www.scoala18tm.ro

Partnerzy:
EDUFOR SRL / Romania
www.edu-for.eu

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Turkey
mugla.meb.gov.tr

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Turkey
muglacumhuriyet.meb.k12.tr

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Poland
www.wsbinoz.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA
BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Poland
sp47.bialystok.pl

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Italy
danilodolci.org

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Italy
www.educandatomariadelaide.edu.it

 

Partnerstwo:

Develop 
a common
educational
platform with
multiple
functionalities.

http://www.passion-learning.eu/
http://www.scoala18tm.ro/
http://www.edu-for.eu/
http://mugla.meb.gov.tr/
http://muglacumhuriyet.meb.k12.tr/
http://www.wsbinoz.edu.pl/
http://sp47.bialystok.pl/
http://danilodolci.org/
http://www.educandatomariadelaide.edu.it/


Terapia pedagogiczna to świadome i celowe oddziaływanie na jednostkę za pomocą metod i technik
mających na celu przywrócenie pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji i emocji
wychowawczych. To także oddziaływanie za pomocą metod i technik psychopedagogicznych na
przyczyny i przejawy trudności wychowawczych, czyli: nabywania, przyswajania wszechstronnej wiedzy i
wykorzystywania jej w życiu społecznym.

Rola terapii w edukacji ogólnodostępnej:

Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju psychicznego do poziomu
normatywu społecznego, osobom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości

psychosomatycznych, poprzez:

stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży - jest to cel nadrzędny;
stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
wyrównywanie deficytów w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności manualnych;
eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych za pomocą różnych technik;
eliminowanie niepowodzeń emocjonalnych i społecznych oraz ich skutków;
wyrównywanie szans rówieśniczych.

Terapia pedagogiczna
- podejście tradycyjne

Passion for Learning -
podejście innowacyjne:

• Terapia edukacyjna to ogólny termin, który
odnosi się do sytuacji, gdy pedagog pracuje jeden
na jeden z dzieckiem, zazwyczaj poza szkołą.

• Terapia pedagogiczna to nie to samo co
korepetycje.

• Wykwalifikowani terapeuci edukacyjni mogą
nauczyć dzieci umiejętności i strategii, które
pomogą im radzić sobie z różnicami w uczeniu
się lub myśleniu i poprawić wyniki w nauce.
Pochodzą oni z różnych środowisk
zawodowych. Mogą być: nauczycielami edukacji
ogólnej lub specjalnej, pracownikami
socjalnymi, logopedami, psychologami i innymi.

Naszym celem jest wprowadzenie metod
terapeutycznych do działań edukacyjnych w celu
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki
(ESL) jako zasadniczego celu projektu.

Uważamy, że problemy emocjonalne i społeczne
mogą zwiększać ryzyko wczesnego porzucenia
nauki. Większy nacisk na rozwój tych umiejętności
wśród uczniów może ograniczyć to zjawisko.

Każdy nauczyciel może zapoznać się z kilkoma
metodami, które można wykorzystać do pracy
indywidualnej i/lub grupowej w środowisku
szkolnym. W razie potrzeby może zwrócić się 

      o pomoc do innych specjalistów..

Nasze działania dotyczą szerokiego zakresu potrzeb,
ale głównie związanych z aspektami społeczno-
emocjonalnymi.



Przedwczesne kończenie nauki jest raczej wynikiem długotrwałego procesu niż zjawiskiem nagłym.
Czynniki pochodzące ze szkoły, rodziny, środowiska i osobowości wpływają na motywację, satysfakcję i
udział uczniów w edukacji. Porzucanie nauki przez jednostki z różnych powodów powoduje, że szkoły
nie spełniają swojego głównego celu.

Wierzymy, że stworzenie w szkole przyjaznego dziecku środowiska oraz licznych możliwości
kształcenia nie tylko umiejętności ściśle wynikających z programów nauczania różnych
przedmiotów, ale także kompetencji psychospołecznych przydatnych w życiu codziennym,
może przyczynić się do ograniczenia negatywnego zjawiska, jakim jest przedwczesne
kończenie nauki. Pasja do nauki zakorzeniona na wczesnym etapie edukacji może zaowocować
lepszymi wynikami w przyszłości, a przede wszystkim pomóc w kształtowaniu szczęśliwej jednostki,
która dobrze funkcjonuje w społeczeństwie i na rynku pracy. Mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć,
dlatego nasz projekt proponuje włączenie zajęć terapeutycznych do programów szkolnych już od
pierwszych lat edukacji.

Zjawisko wczesnego porzucania szkoły - Early School Leaving (ESL)

Zamieściliśmy dane Eurostatu za rok
2021, pokazujące wskaźniki porzucania
nauki w różnych państwach
członkowskich UE. Należy zauważyć, że
istnieje duża dysproporcja pomiędzy
poszczególnymi krajami, np. Rumunia z
wynikiem 15,3% i Polska z wynikiem
5,9%. Niewątpliwie współpraca
międzynarodowa jest doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń, praktyk i
dyskusji na tematy związane z jakością i
efektywnością różnych podejść
edukacyjnych realizowanych w szkołach
w całej Europie.

Przedwczesne zakończenie nauki odnosi się do osób w wieku od 18 do 24 lat, które kończą kształcenie i
szkolenie bez uzyskania kwalifikacji na poziomie szkoły średniej lub jej odpowiednika.

UE ustanowiła cel na poziomie unijnym, zgodnie z którym do 2030 r. odsetek osób
przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie powinien wynosić mniej niż 9%. W 2021
roku w UE stwierdzono średnio 9,7% osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie.
Istniały jednak różnice między
państwami członkowskimi, przy czym
kilka z nich osiągnęło już cel na poziomie
UE na rok 2030. 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem ESL poczytaj tutaj 
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving

https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving


określenie głównej rozwijanej umiejętności społeczno-emocjonalnej, 
inne kluczowe kompetencje, które mają być ćwiczone przez dane zajęcia, 
zastosowana metoda terapeutyczna, 
zastosowane techniki edukacyjne, 
powód wyboru metody
profil uczniów (wiek i liczba uczniów) 
sposób realizacji (przygotowanie - zasoby ludzkie i materialne, zarządzanie czasem; wykonanie
i kontynuacja)

Podręcznik dla nauczycieli jest wynikiem intensywnej współpracy 8 instytucji z Rumunii, Polski,
Turcji i Włoch. Dlatego też obok tytułu każdego ćwiczenia można zauważyć flagi narodowe, aby
pokazać, kto stworzył lub przetestował daną metodę. 

Podręcznik stanowi intelektualny dorobek nr 1 projektu Passion for Learning.

W rzeczywistości jest to kompilacja 79 działań edukacyjnych o dużym potencjale terapeutycznym.

Opisane działania skierowane są do uczniów szkół podstawowych.

Cele proponowanych działań są następujące: rozpoznawanie i rozumienie emocji, rozwój
empatii i tolerancji, umiejętność współpracy, świadomość różnorodności (różnic kulturowych,
religijnych i fizycznych), rozwój umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie świadomości
obywatelskiej i zainteresowanie otaczającym światem.

Każdy opis ma taką samą strukturę, aby pomóc czytelnikom zrozumieć przyczyny i
techniczne aspekty danej metody. Znajdziesz tam następujące części:

Wszystkie opisane działania zostały przetestowane przez partnerów. Dzięki bardzo intensywnej
pracy w niełatwym okresie pandemii udało nam się zgromadzić imponującą galerię filmów i zdjęć.

Cel podręcznika - jak z niego korzystać

Drogi Czytelniku, możesz zobaczyć, jak powinny wyglądać nasze działania. Pod
każdym opisem nasz przyjaciel projektu - robot Hopi - wskazuje Ci link do filmu
lub zdjęcia. Partnerstwo projektu będzie zaszczycone, jeśli wykorzystasz nasz
Podręcznik w swojej pracy w szkole. Proszę pamiętać, że każde ćwiczenie może
być dostosowane do specyficznych potrzeb Państwa uczniów. Nawet my,
stawiając czoła trudnemu okresowi blokad, musieliśmy dostosować nasze
plany do realiów edukacji zdalnej, realizując online zadania, które początkowo
miały być wykonywane w sposób bezpośredni.



Lista ćwiczeń

Działania prowadzone w Rumunii
strony od 9 do 64

Działania prowadzone w Turcji
strony od 97 do 130

Działania prowadzone w Polsce
strony od 65 do 96

Działania prowadzone we Włoszech
strony od 131 do 164



Nazwa: Reporter na jeden dzień

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: rozpoznawanie zasobów osobistych
i specyficznych dla wieku możliwości rozwoju

Identyfikowanie elementów skutecznej
komunikacji zarówno w medium wirtualnym, jak
i rzeczywistym 

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Zastosowana technika: wywiad, prezentacja, rozmowa, debata, ćwiczenie, egzemplifikacja

Uzasadnienie wyboru metody: Dla uczniów i ich zdolności adaptacji jako przyszłych
dorosłych na rynku pracy istotne jest zetknięcie się z niektórymi zawodami przed dokonaniem
wyboru przyszłej kariery. W tym przypadku wprowadzenie dziennikarza może pomóc uczniom
uzyskać więcej informacji na temat tego zawodu i tego, co się z nim wiąże, zmniejszając w ten
sposób strach uczniów przed nieznanym i oferując im możliwość wykonania prostego zadania,
co zwiększy ich odwagę i pewność siebie w podążaniu tą ścieżką kariery w przyszłości.

 Uczniowie, którzy są zagrożeni zbyt
wczesnym porzuceniem nauki; uczniowie

z trudnościami społecznymi, z
trudnościami geograficznymi lub ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

Grupa wiekowa: 6  - 14 lat

liczba uczniów w grupie: 5-25
uczniów

Co robić - wdrażanie:

Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel historii, nauczyciel wychowania
społecznego, nauczyciel języka (rumuńskiego) 
Terapeuta: psycholog

50 min na prezentacje powerpoint ze strukturą wywiadu
Działanie realizowane online. Nauczyciele upewniają się, że platforma klasowa
działa, przygotowują prezentację, organizują kolejność grup uczniów
wchodzących do sieci

Zasoby ludzkie:

Materialy: prezentacja Powerpoint z wywiadem
Zasoby czasowe: 



Etap 1: 45 min 
Nauczyciel doradca inicjuje krótką debatę pod tytułem "Dzień z życia dziennikarza" i zadaje
następujące pytania:
Co to znaczy być dziennikarzem?
Rodzaje dziennikarstwa
Co to jest podcast?
Jakie cechy musi mieć dziennikarz?
Z czym wiąże się bycie dziennikarzem?
Profil zawodowy dziennikarza
Gość odpowiada na pytania w sposób jak najbardziej zrozumiały, starając się dokładnie opisać,
na czym polega zawód dziennikarza.
Gość włącza uczniów do dyskusji, prosząc ich o podanie przykładów cech, które pasowałyby do
profilu zawodowego dziennikarza.
Gość inicjuje ćwiczenie na podstawie zdjęcia i prosi uczniów o podanie przykładów pytań, które
zadaliby osobie na zdjęciu. Uczniowie ćwiczą technikę zadawania pytań, podając 3 przykłady
pytań, które zadaliby osobie z obrazka, gdyby byli dziennikarzami.
Gość przedstawia krótką prezentację w PowerPoint na temat wywiadu, etapu wywiadu i różnych
rodzajów wywiadów.
Gość pokazuje uczniom filmik z nagranym wcześniej wywiadem.
Nauczyciel proponuje temat kolejnego spotkania i daje uczniom zadanie przeprowadzenia
wywiadu z kimś, kogo podziwiają, zadając mu 10-15 pytań.
Nauczyciele przeprowadzają sesję informacji zwrotnej z zajęć. Czego nauczyliście się na tej lekcji?
Czy uważasz, że ten zawód Ci odpowiada? Dlaczego/ dlaczego nie?
 Etap 2: 50 min
Na tym etapie uczniowie muszą zaprezentować wywiady, które przeprowadzili. Nauczyciele
słuchają ich prezentacji i udzielają informacji zwrotnej, oferując w razie czego sugestie poprawy.

Nazwa: Reporter na jeden dzień

Co robić - wdrażanie::

Realizacja nagranego wywiadu face-to-face.

Zobacz więcej (kliknij na obrazek):



Nazwa: Opowieść o etykietach

Socio-emotional skill developed: 
Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- identyfikacja emocji odczuwanych przez innych po obejrzeniu filmu
- rozwój empatii
- rozpoznawanie sytuacji konfliktowych
- ćwiczenie właściwych strategii radzenia sobie z konfliktami
- odkrywanie niektórych cech zachowań społecznie pożądanych

kompetencje językowe w zakresie mówienia 
umiejętność uczenia się
kompetencje społeczne

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 

Metoda terapeutyczna:  terapia grupowa

Stosowane techniki: burza mózgów, wykład, dialog, konwersacja. argumentacja,
egzemplifikacja, opowieść terapeutyczna, oglądanie filmów.

Uzasadnienie wyboru metody: Opowieści terapeutyczne uruchamiają empatię, mechanizm
niezbędny w zmianie niepożądanych zachowań społecznych. Postawienie się w sytuacji innych,
zadanie sobie pytania, jak czuje się druga osoba w danej sytuacji, pomaga przesunąć naszą
perspektywę i ograniczyć szkodliwe zachowania polegające na etykietowaniu ludzi.

Uczniowie, którym grozi zbyt szybkie
porzucenie nauki; uczniowie z

trudnościami społecznymi, z trudnościami
geograficznymi lub ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi.
 

Grupa wiekowa: 10-12

Liczba osób w grupie: 
8-15 uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel historii, nauczyciel wychowania
społecznego, nauczyciel języka (rumuńskiego) 
Terapeuta: psycholog

Zasoby ludzkie:

Materiały: laptop, prezentacja powerpoint "Opowieść o etykietowaniu", załącznik z
opowieścią terapeutyczną "Opowieść o etykietowaniu
Zasoby czasowe: 50 min
Ćwiczenie realizowane online: Nauczyciele przygotowują prezentację PowerPoint,
która towarzyszy ćwiczeniu, zawierającą zestaw pytań do dyskusji oraz informacje na
temat terminu "etykietowanie". Psycholog przygotowuje opowieść terapeutyczną,
którą wykorzysta podczas zajęć. Psycholog przygotowuje również film na temat
etykietowania.



Etap 1. 
Nauczyciel wprowadza temat zajęć i inicjuje krótką debatę zaczynając od pytania "Czym jest
etykietowanie?". Nauczyciel angażuje uczniów w debatę prosząc o podanie przykładów etykiet.
Psycholog prowadzi wykład z uczniami na temat etykiet przy użyciu prezentacji powerpoint i
przedstawia następujące informacje:
"Pozytywne aspekty etykiet: W każdym kontekście życia etykiety są przydatne do identyfikowania i
rozróżniania obiektów. Etykiety pomagają nam wybierać produkty na półkach w supermarketach,
w dzieciństwie pomagały nam identyfikować książki i zeszyty do różnych przedmiotów w szkole,
oferują nam informacje z pierwszej ręki o wszystkim: cenie, składnikach, instrukcjach obsługi itp.
Etykiety szybko przekazują istotne informacje, które pomagają nam podejmować decyzje.
Negatywne aspekty etykiet: istnieją negatywne etykiety, które mogą ranić ludzi i które wywołują
wiele cierpienia u innych: "on jest kujonem w klasie, więc nie bawimy się z nim", "ona jest gruba,
nie może być w naszej grupie", "on jest nieśmiały, powinniśmy zostawić go w spokoju", "ona jest
szalona, trzymaj się od niej z daleka", "on jest czarnuchem" itp. 
           
Etap 2
Psycholog prezentuje film o etykietach i o tym, co prowokuje etykietowanie innych wokół.
Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat etykietowania zaczynając od następujących pytań:
- Jaki jest temat filmiku?
- Jak się czuliście oglądając ten film?
- Co sprawiło, że pomyśleliście o nim?
- Co dokładnie chce przekazać ta historia?
- Czy kiedykolwiek czułeś się jak bohaterowie filmu? Kiedy?
-Jak powinniśmy reagować na etykietowanie?
Uczniowie odpowiadają na pytania, a nauczyciel wyciąga wnioski dotyczące sposobów, w jakie
możemy zareagować na etykietowanie, jeśli nam się ono przydarzy.
          
 Etap 3
Psycholog czyta uczniom opowiadanie terapeutyczne na temat etykiet "Historia o etykietach" 

Nazwa: Opowieść o etykietach

Co robić - wdrażanie:

Zobacz więcej (kliknij):

Zaplanować sztukę o dziecku, które musi poradzić sobie z etykietowaniem
Zrobić moralitet na temat etykietowania



Nazwa: W kinie

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie - otwartość na nowe doświadczenia,
ciekawość, tolerancja
- rozwój empatii, wzrost pewności siebie
- rozpoznawanie emocji odczuwanych przez postać filmową
- ćwiczenie empatii w odniesieniu do ulubionej postaci filmowej
- wskazanie kilku sytuacji z życia wziętych, w których odczuwali podobne emocje lub w których
przeżyli podobną sytuację jak ich ulubiony bohater filmowy

kompetencje językowe w zakresie mówienia 
umiejętność uczenia się
kompetencje społeczne

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda:  terapia grupowa

Stosowane techniki: gry dydaktyczne, burza mózgów, debata, dialog, egzemplifikacja,
wyjaśnienie, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: Analizowanie postaci z filmów może zaoferować widzowi
magiczną podróż do wewnątrz i świetną okazję do introspekcji: "Co takiego sprawia, że
emocjonalnie podchodzimy do danej postaci? Dlaczego ich historia jest poruszająca?
Identyfikowanie cech charakterystycznych postaci i kojarzenie pewnych emocji z samym sobą
może być świetną okazją do ćwiczenia samoświadomości.

 Uczniowie, którzy są zagrożeni zbyt
wczesnym porzuceniem nauki; uczniowie

z trudnościami społecznymi, z
trudnościami geograficznymi lub ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

Grupa wiekowa: 6-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 8-15
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel historii, nauczyciel wychowania
społecznego, nauczyciel języka (rumuńskiego) 
Terapeuta: psycholog

Zasoby ludzkie:

Materiały: laptop, prezentacja powerpoint zawierająca pytania do debaty, zwiastun
filmu Balerina
Zasoby czssowe: 50 min
Zajęcia odbywają się online: Nauczyciele przygotowują prezentację PowerPoint,
która towarzyszy ćwiczeniu, zawierającą zestaw pytań do dyskusji i wybierają
zwiastun niezbędny do rozpoczęcia dyskusji.



Etap 1.
Nauczyciel wprowadza temat zajęć: "W kinie".
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od zaproszenia do obejrzenia zwiastuna filmu "Balerina": " Dziś
zapraszam was do rozmowy o wspaniałym świecie filmów, w tym celu przyniosłam wam zwiastun
filmu "Balerina" do wspólnego obejrzenia. Uczniowie oglądają zwiastun.
Etap 2
Nauczyciel łączy oglądanie zwiastuna z debatą: "Teraz, gdy już trochę się zabawiliśmy oglądając
zwiastun filmu "Balerina", pomyślmy o filmie i postaci, która zrobiła na was największe wrażenie w
dzieciństwie lub nawet obecnie. Wybierzcie pierwszy film, który przychodzi wam do głowy i
powiedzcie mi tytuł i ulubioną postać.". Następnie nauczyciel proponuje następujące pytania do
dyskusji:
- Co w tym filmie zrobiło na was największe wrażenie?
- W jaki sposób identyfikujecie się z daną postacią?
- Jaki okres w twoim życiu przypomina ci ten film?
- Jakie jest doświadczenie, które przeżyliście, które współbrzmi z tą historią?
- Jak czuje się postać?
- Jakie są ich emocje?
- Kiedy czuliście te same emocje?
Uczniowie odpowiadają na pytanie, nauczyciel słucha ich interwencji i w razie potrzeby zadaje
dodatkowe pytania.
Etap 3.
Nauczyciel proponuje uczniom wyjątkowe i twórcze zadanie: "Zmień historię!". Jesteś autorem -
jak wygląda historia napisana przez Ciebie? Co w niej jest napisane i jak ją zmieniłeś?

Nazwa: W kinie

Co zrobić - wdrażanie:

Zobacz więcej:

- przeprowadzić bal kostiumowy z udziałem wymienionych postaci.



Nazwa: Moja ulubiona książka

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie - otwartość na nowe doświadczenia,
ciekawość, tolerancja

wzrost poczucia własnej wartości
kompetencje mówienia w języku ojczystym
zwiększenie zainteresowania czytaniem
analizowanie postaci

Rozwijanie innych kompetencji kluczowych: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: wystąpienia publiczne, prowadzona medytacja, śledztwo, dialog, debata

Uzasadnienie wyboru metody: Wystąpienia publiczne w bezpiecznym medium dają uczniom
szansę na ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania się i pokonywania tremy.
Wystąpienia publiczne stanowią doskonałą taktykę dla introspekcji i samopoznania. Ćwiczenie
"Moja ulubiona książka" ma na celu rozwinięcie u uczniów wiary we własne siły, empatii i
zainteresowania czytaniem.

 Uczniowie, którzy są zagrożeni zbyt
wczesnym porzuceniem nauki; uczniowie

z trudnościami społecznymi, z
trudnościami geograficznymi lub ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

Grupa wiekowa: 7-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-20
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel języka (rumuńskiego) 
Terapeuta: psycholog

zasoby ludzkie:

Materiały: laptop, prezentacja powerpoint "Moja ulubiona książka" załącznik z
przeprowadzoną medytacją
Time resources: 50 min
Zajęcia prowadzone online: Prowadzący przygotowuje prezentację powerpoint, która
towarzyszy zajęciom, zawierającą zestaw pytań. Psycholog przygotowuje przeprowadzoną
scenę medytacji, która będzie wykorzystana w realizacji zajęcia. Uczniowie mają
przygotowaną swoją ulubioną książkę do przeprowadzenia zajęć.

Etap 1
Nauczyciel wprowadza w temat i działanie. Następnie nauczyciel rozpoczyna etap prowadzonej
medytacji. "Nastąpi kilka minut relaksu. Znajdź wygodną pozycję. Podążaj za moim głosem i daj
się mu prowadzić. Zamknij oczy. Wdychaj, wydychaj. Rozpoczniemy teraz wspaniałą podróż w
świecie książek. Wyobraź sobie bibliotekę. Wejdźmy powoli do środka. Odkrywasz teraz
imponujące miejsce. Setki książek posortowanych na półkach. Niektóre książki są bardzo stare,
używane, w ciemnych kolorach... czarne, szare, bordowe, zielone, z wygrawerowanymi złotymi
tytułami.  



Niektóre inne książki są nowe, pokolorowane w żywych kolorach, z atrakcyjnymi rysunkami.
Przyjrzyj się im dokładnie, spróbuj spojrzeć na nie okiem umysłu. Poszukaj swojej ulubionej książki,
książki, która zrobiła na tobie największe wrażenie, książki, którą ostatnio czytałeś i która zrobiła na
tobie wrażenie. Znalazłeś ją, dobra robota, bardzo dobrze. Otwierasz ją. Patrząc na nią,
przypominasz sobie bohaterów, fabułę, zakończenie, a może sam wyobrażasz sobie zakończenie...
Przeżywasz emocje bohaterów, własne emocje czytając książkę, emocje, które wypełniają Twoje
serce. Z tymi emocjami w sercu, przygotowujesz się do powrotu, z łatwością, w klasie. Liczę od 5
do 1. Kiedy dojdę do 1, wasze oczy muszą być otwarte. Jesteśmy teraz tutaj, w klasie, uczestnicząc
w zajęciach "Moja ulubiona książka".

 Etap 2
nauczyciel inicjuje debatę zaczynając od następujących pytań:
-Jaki jest tytuł waszej ulubionej książki?
-Co cię zachwyciło w tej książce, w tej historii?
-Jaki był okres w waszym życiu, kiedy czytaliście tę książkę?
-Jakie są postacie?
-Jaka jest historia głównego bohatera?
-Jakie są emocje postaci? Co czują?
-Kiedy czułeś te same emocje co bohater?
- Jak kończy się książka?
Uczniowie prezentują swoją ulubioną książkę odpowiadając na pytania. Jeśli uczniowie czują się
bezpiecznie i pewnie, nauczyciel pozwala im na swobodną prezentację, nauczyciel interweniuje
tylko wtedy, gdy uczniowie mają trudności w prezentacji lub w sytuacjach wymagających
wyjaśnienia.

Etap 3
Nauczyciel proponuje następujące zadanie: "Zmień zakończenie książki! Ty jesteś autorem. Jak
brzmi historia napisana przez ciebie?".
Nauczyciel kieruje uczniów do wyciągnięcia pewnych wniosków dotyczących rozwoju umiejętności
czytania. Nauczyciel pyta uczniów:
-Czy lubicie czytać?
-Dlaczego czytacie?
-Jakie role pełni czytanie w waszym życiu?
-Do czego jest przydatne?
Uczniowie odpowiadają na pytania i formułują wnioski na temat znaczenia czytania. 

Zobacz więcej (kliknij):

Nazwa: Moja ulubiona książka

- może przeprowadzić spektakl na podstawie jednego z wykładów. Utworzenie klubu czytelniczego. 



Nazwa: Zarządzanie emocjami

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie 
- otwartość na nowe doświadczenia, ciekawość, tolerancja
- rozwój empatii, wzrost pewności siebie

rozpoznawanie emocji w różnych sytuacjach życiowych
prawidłowe kojarzenie emocji z określoną reakcją fizjologiczną
prawidłowe kojarzenie emocji z reakcją behawioralną
identyfikowanie pozytywnej strategii adaptacyjnej

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: gry dydaktyczne, opowiadanie terapeutyczne, burza mózgów, debata,
dialog, egzemplifikacja, wyjaśnienie, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: Opowiadania terapeutyczne są często wykorzystywane w
pracy z dziećmi i nie tylko, oferując okazję do obniżenia natężenia negatywnych emocji,
jednocześnie podnosząc samoocenę i dając uczniom możliwość wyboru sposobu
adaptacyjnego zachowania w napiętej sytuacji.

 Uczniowie, którzy są zagrożeni zbyt
wczesnym porzuceniem nauki; uczniowie

z trudnościami społecznymi, z
trudnościami geograficznymi lub ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa: 7-15 lat

Liczba osób w grupie: 5-15
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy domowej
Terapeuta: psycholog
Materiały: laptop, ścianka słowna (gra dydaktyczna) "Gdzie w swoim ciele odczuwasz
emocje?", załącznik z "Historią emocji"
Zasoby czasowe: 50 min
Zajęcia prowadzone online: Nauczyciele znajdują odpowiednią grę do zajęć. Psycholog
pisze historię

Etap 1
Nauczyciel wprowadza temat i zajęcia: "Dziś porozmawiamy o zarządzaniu emocjami i
fizjologicznych reakcjach emocji". Nauczyciel przypomina uczniom o klasyfikacji emocji:
pozytywnych i negatywnych. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że zidentyfikowanie negatywnych
emocji może obniżyć ich natężenie i może pomóc znaleźć lepsze reakcje adaptacyjne na nie.



Zobacz więcej:

Etap 2
Nauczyciel prowadzi krótką sesję burzy mózgów z uczniami, którzy muszą wymyślić słowa opisujące
emocje. Uczniowie zapisują swoje pomysły w okienku czatu.
Nauczyciel wyjaśnia związek między emocjami, reakcjami fizjologicznymi i znalezieniem adaptacyjnej
reakcji behawioralnej. Zazwyczaj, kiedy pojawiają się emocje, pojawiają się również reakcje
fizjologiczne i działania na nie, np. kiedy jesteśmy szczęśliwi, mamy ochotę skakać dookoła lub
krzyczeć z radości.
Etap 3
Nauczyciel rozpoczyna dyskusję od następujących pytań:
- Jak identyfikujecie emocje w ciele? Co czujesz w swoim ciele i gdzie dokładnie?
- Co robisz, kiedy jesteś smutny? Co robicie, gdy jesteście źli?
Nauczyciel prosi uczniów o podanie kilku przykładów skojarzenia emocji z reakcją behawioralną,
uzupełniając zdania:
- When I'm ...................., I .........................
Jeśli uczniowie napotkają trudności, nauczyciel podaje kilka przykładów i ćwiczy z uczniami, w
następujący sposób:
- When I'm sad, I feel a weight on my chest
- Kiedy jestem przestraszony, dłonie mi się pocą i czuję dyskomfort w żołądku.
Uczniowie wymyślają własne zdania i przykłady.
Etap 4
Nauczyciel przechodzi do kolejnego zajęcia, jakim jest gra, i wyjaśnia sposób jej działania:
"Obiecałem, że dzisiaj również zagramy. Oto link do gry, w którą będziemy grać:
https://wordwall.net/resource/12188341 . Każdy z was wybierze kartę, pojawi się na niej emocja i
będziecie musieli dopasować ją do konkretnych reakcji fizjologicznych."
Etap 45
Nauczyciel prosi uczniów, aby powiedzieli, jak fizycznie zareagowaliby na określone emocje z kart i
co by zrobili, gdy poczują tę określoną emocję. Na przykład: "Wymieszaj karty i wybierz jedną, a
następnie podążaj za przykładem i powiedz: Jak się czujesz, kiedy jesteś ... (smutny)? Gdzie w ciele
możesz odczuwać tę emocję? Co robisz, gdy czujesz tę emocję?".
Nauczyciel wyciąga wnioski: "Jeśli potrafimy zidentyfikować sytuację, która wywołuje negatywne
emocje i zmienimy naszą perspektywę (nasz sposób patrzenia na sytuację), to możemy zmienić
intensywność emocji. Na przykład możesz zmienić swoje przekonanie o tym, jak straszne byłoby
popełnienie błędu na teście z kartkówki i w ten sposób obniżyć swój lęk. Jeśli będziesz mniej
przerażony, to jest prawdopodobne, że Twoje dłonie nie będą się tak mocno pocić i nie będziesz
czuł tego chorego uczucia w żołądku.
Etap 5 
Nauczyciel zaprasza uczniów do znalezienia wygodniejszej pozycji i wsłuchania się w głos
nauczyciela czytającego im opowiadanie o emocjach. (Wróżki o emocjach).
. 

Nazwa: Zarządzanie emocjami

Uczniowie mogą napisać
esej na temat "Podróż w
krainę emocji" lub mogą
stworzyć galerię zdjęć z
mikroekspresjami twarzy
dotyczącymi różnych
emocji.



Nazwa: W teatrze

Umiejętności społeczno-emocjonalne: 
- rozwój umiejętności komunikacyjnych
- rozwijanie elementów interpretacji scenicznej
- zapoznanie z elementami wspomagania prezentacji publicznych

wzrost zainteresowania sztuką teatralną
uczniowie przedstawiają krótką scenę sztuki teatralnej

Rozwinięte inne kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa, drama

Technique used: conversation (heuristic and of fixation) explanation, problematisation,
exemplification, exposition, role play

Uzasadnienie wyboru metody: Dramatyzacja pozwala uczniom ćwiczyć wystąpienia
publiczne i zmniejsza ich lęk przed ekspozycją. Jednocześnie dramatyzacja rozwija umiejętność
samopoznania, pozwala uczniom zrozumieć własne uczucia i określić cechy osobowości
poprzez typologie widoczne w sztuce (skąpiec, awanturnik, intelektualista).

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z trudnościami

społeczno-rodzinnymi, uczniowie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Grupa wiekowa: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 10 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: 
                 Nauczyciel historii
                 Nauczyciel chemii
    Therapeuta: psycholog
Zasoby materialu: książka "Teatr" rumuńskiego autora I.L. Caragiale, wybór ról
Zasoby czasowe: 50 min

Krok 1 Nauczyciele organizują wizytę w teatrze i towarzyszą uczniom podczas oglądania sztuki
"Zagubiony list" autora I.L.Caragiale.

Krok 2 Nauczyciel przydziela role każdemu z uczestniczących uczniów. Uczniowie będą
odgrywać postać z jednego z aktów oglądanej sztuki. Nauczyciel inicjuje krótką rozmowę na
temat doświadczeń uczniów w teatrze:



Jak było w teatrze? Jak się czułeś? Co ci się podobało?
Która postać podobała Ci się najbardziej?
Jaka jest ta postać? Jak byś ją opisał?

Co zrobilibyście inaczej?

Udział aktora w organizacji spektaklu.
Opracowanie zestawu działań opartych na dramie i wystąpieniach publicznych.

Krok 3 Nauczyciele organizują krótką prezentację ról. Uczniowie prezentują rolę wybranej
postaci.

Krok 4 Nauczyciel inicjuje rozmowę z uczniami rozpoczynając od doświadczenia przeżytego
przez uczniów odgrywających rolę.
Jak to doświadczenie wyglądało dla was?
Jakie są niektóre pozytywne i negatywne aspekty?
Jaką cechę swojej osobowości zidentyfikowaliście podczas odgrywania roli?

Zobacz więcej:
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/

Nazwa: W teatrze



Nazwa: Uwaga

Zdolności społeczno-emocjonalne: 
stymulowanie uwagi i zdolności do koncentracji
rozwój kompetencji społecznych

rozwijanie umiejętności zwracania uwagi
zdolność do komunikowania się
zdolność zapamiętywania 
praca zespołowa

Rozwinięte inne kluczowe kompetencje: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia przez zabawę, terapia grupowa

Zastosowana technika: gra, arkusz ćwiczeń uwagi wzrokowej

Uzasadnienie wyboru metody: Ważne jest zaangażowanie uczniów w tzw. gry uwagi. Pomogą
one im poprawić nie tylko umiejętność zwracania uwagi, ale także zdolność koncentracji i
zapamiętywania.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, uczniowie z zaburzeniami
emocjonalnymi

 

Wiek 6-15 lat

Liczba osób w grupie: 10-15
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
            Nauczyciele zaangażowani: pedagog                             
            Terapeuta: doradca szkolny
 Zasoby materialne: 
             Super Duo - gry karciane, 
             arkusz roboczy dotyczący uwagi wzrokowej
Zasoby czasowe: 
Przygotowanie: 10 min.
Realizacja i kontynuacja: 40 min

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz.



Krok 1: Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę na temat procesu uwagi i sytuacji, w których
nasza koncentracja jest szczególnie potrzebna.

Krok 2: Dzieci zostają pogrupowane na 2 zespoły i wybierają lidera gry. Nauczyciel zapoznaje
uczniów z grą SuperDuo i zasadami gry. Wszyscy zwracają uwagę na ilustracje, które znajdują się
na opakowaniu gry. Karty są rozdawane graczom tak, aby nikt nie widział znajdujących się na
nich ilustracji. 

Odkrytą kartę do gry zostawia się na stole. Po rozpoczęciu gry gracze zwracają pierwszą kartę ze
stosu kart i próbują znaleźć wspólną ilustrację. Gracz, który pierwszy zauważy wspólną ilustrację,
musi wymówić jej nazwę i umieścić swoją kartę na środku, z widocznym obrazkiem. W ten
sposób zostanie ona rozegrana w kolejnej rundzie. Wygra ta drużyna, której jak najszybciej
skończą się karty.

 Krok 3: Gra próbna

 Krok 4: Rozwój gry

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC

9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Karty pracy dotyczące uwagi wzrokowej:
Znajdź różnicę 
Rozpoznawanie wzorów symetrycznych

Nazwa: Uwaga

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Kultura - jedzenie dla duszy

Umiejętności społeczno-emocjonalne: 
rozpoznawanie własnych punktów orientacyjnych tożsamości kulturowej

umiejętność wartościowania własnej kultury i pozytywnego docenienia
różnych innych kultur występujących w społeczeństwie wielokulturowym.

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: wycieczka dydaktyczna

Stosowane techniki: prezentacja (PowerPoint, Prezi, filmy), terapia grupowa, techniki
rozwijające krytyczne myślenie

Uzasadnienie wyboru metody: dzięki wycieczkom dydaktycznym uczniom udaje się poznać
dziedzictwo kulturowe społeczności, w której żyją i odkryć własną tożsamość kulturową, a także
okazać szacunek zarówno dla własnego dziedzictwa kulturowego, jak i dla dziedzictwa
kulturowego innych ludzi, z którymi żyją

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, uczniowie z zaburzeniami
emocjonalnymi.

 

Wiek: 10-15 years old

Liczba osób w grupie: 10-15
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Human resources:
            Teachers involved: teacher                             
            Local tourist guide
 Material resources: 
             the schedule for the trip
             photo and video camera
Time resources: 
Preparation: 60 min
Implementation and follow up: 60 min

The group of students, coordinated by the teacher and accompanied by the tourist guide,
carry out the didactic visit in the city of Timișoara (Romania).
The purpose of the trip is to discover the richness and cultural diversity of the community
in which they live. Knowing their own cultural heritage helps them to better integrate into
the multicultural society in which they live.



Krok 1: Nauczyciel wraz z lokalnym przewodnikiem turystycznym określa cele kulturalne, które
będą odwiedzane i ustala harmonogram wizyty.

Krok 2: Grupa uczniów w towarzystwie nauczyciela i lokalnego przewodnika turystycznego
odwiedzi najbardziej reprezentatywne obiekty kulturalne miasta Timișoara: muzeum, Bibliotekę
Okręgową, księgarnie. Podczas wizyty uczniowie dowiadują się o dziedzictwie kulturowym
istniejącym w ich mieście, o roli, jaką na przestrzeni czasu odegrało ono w rozwoju
społeczeństwa.

Krok 3: Uczniowie są podzieleni na 3 grupy. Nauczyciel ogłasza zadanie. Po „eksploracji”
dziedzictwa kulturowego miasta Timișoara każda grupa ma za zadanie przygotować prezentację,
która obejmie najważniejsze aspekty dziedzictwa kulturowego Timișoary. Prezentacja może być
wykonana w formie elektronicznej (PowerPoint, presi, video) lub lirycznej (w formie referatu).

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Wykonywanie prezentacji
Prezentacja przed rówieśnikami

Nazwa Kultura - jedzenia dla duszy

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Emocje rysowane na podłodze

Zdolności społeczno-emocjonalne:
przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie, rozwijanie empatii i umiejętności społecznych

Identyfikacja stanu emocjonalnego na początku czynności i skojarzenie emocji
z emotikonami charakterystycznymi dla każdej podstawowej emocji.
Rozwijanie kreatywności.

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa, terapia zabawowa

Stosowane techniki: gry dydaktyczne, rysunek, dialog, egzemplifikacja, eksplikacja, rozmowa

Powód wyboru metody: Gra dydaktyczna i rysowanie pozwalają na ćwiczenie kreatywności w
różnych kontekstach oraz pozwalają uczniowi na dostęp do różnorodnych zasobów osobistych i
rozwijają sprawne zarządzanie emocjami. Rozwija intuicję i kreatywność poprzez stymulowanie
samopoznania.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-15 lat

Liczba uczniów: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie: pedagog szkolny, nauczyciel plastyki
Materiały: kolorowe kredy
Zasoby czasowe: 45 mins
Przygotowanie: 5 min
Wdrażanie : 30 min
Kontynuacja: 10 min

 Krok 1
Nauczyciel rozpoczyna krótką rozmowę, zaczynając od pytania: „Jak się dzisiaj czujesz? Nazwij
emocje”. Uczniowie na zmianę odpowiadają. Po tym, jak każdy uczeń rozpozna emocję
przeżywaną w danym momencie, nauczyciel prosi o wykonanie następującego zadania: Każdy z
nas przynajmniej raz użył emotikony podczas pisania wiadomości. Musisz zrobić emotikonę na
tym asfalcie, która odzwierciedla emocje, które wymieniłeś na początku.
 



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

Krok 2
Nauczyciel sprawdza, co robią uczniowie i przedstawia kolejne zadanie ː Widzę, że narysowałeś
emotikonę. Mam małą sugestię. Zrób rysunek zaczynając od emotikonu, który zrobiłeś na tym
asfalcie. Możesz narysować wszystko, co chcesz. Możesz to być ty, postać, historia lub cokolwiek
chcesz.

Krok 3
Nauczyciel i uczniowie przeglądają każdy rysunek i patrzą, jakie rysunki zostały wykonane.

Kontynuuj rysunki w grupach
Kontynuuj, która grupa 1,2,3,4 zaczęła
Stwórz historię zaczynając od rysunków.

Nazwa: Emocje rysowane na podłodze

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Edukacja finansowa

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Krytyczne raportowanie faktów, wydarzeń, pomysłów, procesów w życiu osobistym, poprzez
wykorzystanie przejęć charakterystycznych dla pola społecznego.
Rozwój umiejętności finansowych niezbędnych do życia.

Okazywanie zainteresowania identyfikacją sposobów oszczędzania i ograniczania
marnotrawstwa zasobów finansowych
Przygotowanie poprzez pracę zespołową miesięcznego budżetu rodzinnego/pracowniczego
w celu praktykowania dobrego zarządzania dochodami
Opracowanie osobistego/rodzinnego planu działania, wykazującego inicjatywę i
odpowiedzialność.

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Wykorzystana metoda terapeutyczna:  terapia grupowa

Wykorzystane techniki: rozmowa z przewodnikiem, prezentacja PowerPoint, wideoklipy,
wyjaśnienie, egzemplifikacja, debata, burza mózgów

Powód wyboru metody: Informowanie i ćwiczenie pożądanych zachowań finansowych
stwarza kontekst dla kształtowania umiejętności potrzebnych uczniowi na całe życie.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.

Wiek: 6-14 years old

Liczba uczniów: 10 uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie: 
        Nauczyciele: nauczyciel języka angielskiego, mistrz klasy
        Terapeuta: psycholog
Zasoby materiałowe: laptop, prezentacja PowerPoint na temat „Edukacji finansowej”
Zasoby czasu: 50 min

 
Krok 1: 
Nauczyciel przedstawia wstępne pojęcia dotyczące handlu, które doprowadziły do pojawienia
się waluty. Nauczyciel metodą burzy mózgów angażuje uczniów w dyskusję, której celem jest
określenie sposobów prowadzenia biznesu, od barteru po obecne giełdy bankowe.
 



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

Profesor wiąże ewolucję historyczną z ewolucją wymiany handlowej różnych społeczności
ludzkich z różnych kontynentów. Uczniowie korelują narodziny pierwszych państw i imperiów z
pojawieniem się pierwszych monet. Ustala się związek między materiałem, z którego stworzono
walutę: złotem, srebrem a polityczno-ekonomiczną władzą danego państwa. Pojawiła się potrzeba
pojawienia się pierwszych na świecie instytucji bankowych „banków rybackich” oraz nowego
rodzaju handlu i nowej waluty – banknotu. Podróż przez ewolucję historii pieniądza weszła w
epokę przemysłową, kiedy pojawiło się również zjawisko globalizacji.

Krok 2: Czynniki, które wpłynęły na rozwój relacji bankowej i powstanie banków narodowych
koordynujących system bankowy, są identyfikowane przez uczniów wspólnie z nauczycielem.

Krok 3: Nauczyciel omawia z uczniami przyczyny, które determinują kryzys ekonomiczno-
bankowy.

Nauczyciel rozmawia z uczniami o przyszłości monet, kryptowalut, kart bankowych oraz o
niebezpieczeństwie zniknięcia pieniędzy.

Nazwa: Edukacja finansowa

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Przyjaźń

Zdolności społeczno-emocjonalne:
opis pojęcia „przyjaźń”; identyfikowanie wartości moralnych w celu tworzenia i utrzymywania
przyjaznych relacji; określenie niektórych cech, które leżą u podstaw wyboru przyjaciela.

rozwiązywanie problemów,
rozwijanie kreatywności,
zdolności do porozumiewania się,
nauka uczenia się,
umiejętności społeczne.

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia przez zabawę

Wykorzystane techniki: prezentacja wideo, gry, debata, opowiadanie historii

Powód wyboru metody: Poprzez zabawę i opowiadanie historii zachęca się uczniów do
uświadomienia sobie wagi tworzenia więzi przyjaźni i znaczenia tej wartości.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
         Nauczyciele: nauczyciel
         Terapeuta: wychowawca szkolny
Zasoby materiałowe: Jamboard i prezentacja wideo o „Przyjaźni”
Zasoby czasu:
Czas przygotowania: 10 min
Czas realizacji: 40 min

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz, nauczyciel przygotowuje prezentacje na temat
„Przyjaźń”.

 

Krok 1:
Dzieci ułożą karty na tablicy, aby rozwiązać przysłowie „Przyjaciel w potrzebie to naprawdę
przyjaciel”.

 



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Krok 2: Uczniowie obejrzą film o przyjaźni i jej znaczeniu w relacjach międzyludzkich, a następnie
wymyślą sugestywny tytuł. Nauczyciel otworzy dyskusję na temat głównych bohaterów i tematu
filmu.

Krok 3: Nauczyciel sugeruje, aby uczniowie zastanowili się nad zasadami, których powinni
przestrzegać, aby nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać silną przyjaźń z innymi kolegami i podać
kilka przykładów.

Krok 4: Dzieci zagrają w grę „Słynni przyjaciele”. Będą kojarzyć ze znajomymi znane postacie z
różnych filmów animowanych. Na przykład Ariel i Nemo.

Nazwa: Przyjaźń 

Uczniowie zaznaczą na „monetach”, jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel, a
następnie dodają je do Skarbu Przyjaźni.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: W lustrze

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Zwiększenie pewności siebie i ćwiczenie umiejętności analizy mimiczno-gestycznej, ćwiczenie
empatii

Ćwicz samoświadomość, identyfikując pozytywne cechy osobiste i rozpoznając pozytywne
cechy innych osób

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: ćwiczenia pobudzające ("energisers"), gry, debata

Powód wyboru metody: energiser i gra odgrywają kluczową rolę w tworzeniu relaksującego i
uspokajającego klimatu, zachęcając w ten sposób uczniów do rozwijania nowych sytuacji
interakcji społecznych.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Opiekun pedagoga aranżuje salę lekcyjną, przygotowuje niezbędne materiały, organizuje
przestrzeń.

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: wychowawca klasy
    Terapeuta: pedagog szkolny
Zasoby materiałowe: ołówki, długopisy i papier A4, taśma
Zasoby czasu: 50 min
    Czas przygotowania: 10 min
    Czas realizacji: 40 min

 

Krok 1: Energiser „W lustrze”. Uczestnicy są podzieleni na grupy po 2 osoby. Jeden uczeń to A,
a drugi to B. Uczeń A naśladuje czynność, a uczeń B musi wykonać dokładnie to samo działanie,
będąc jednocześnie lustrem partnera. Następnie uczniowie zamieniają się miejscami i
wznawiają ćwiczenie.
 



W jakim stopniu wpływa na to, co myślą inni?

Krok 2: Doradca inicjuje grę z uczniami zaczynając od zakończenia zdania: „Lustro, lustro, na
ścianie, Kto jest najbardziej ……… .. w kraju? Jestem najbardziej …… ..ponieważ ……. ”

Krok 3: Doradca inicjuje ćwiczenie „Moje lustro i ja”

1. Doradca pisze na tablicy następujące pytanie: „Co lubię w sobie?” i poproś uczniów, aby
odłożyli go na kartkę papieru. Doradca następnie prosi uczniów, aby zapisali pięć cech osobistych
na kartce papieru i ponumerowali je od 1 do 5 w kolejności ważności. Kiedy skończą, uczniowie
odkładają kartki na bok.
2. Doradca prosi uczniów, aby wzięli kolejną kartkę papieru i przykleili ją sobie na plecach (taśmą
lub igłą do śmieci). Uczniowie podchodzą do swoich kolegów i piszą na plecach jedną rzecz, za
którą ich doceniają. Doradca stara się, aby każdy z uczniów miał co najmniej 4 cechy zapisane na
arkuszu na plecach, ale nie więcej niż 5. Przeznacz na ten etap 7 minut.
3. Doradca prosi uczniów, aby usiedli i porównali listy od tyłu z tymi wypełnionymi przez nich.

Krok 4: Debata. Uczniowie i nauczyciel omawiają stopień, w jakim pozytywne cechy osobiste
zidentyfikowane przez nich dotyczące ich własnego ja pokrywają się z tym, co doceniają w nich
inni. Uczniów pyta się, w jakim stopniu znajomość opinii innych na temat własnej osoby wpływa
na ich zachowanie. Doradca zadaje następujące pytania:
Czy Twoje listy są zgodne? W jakim stopniu?
Jak się czułeś, gdy czytałeś, co powiedzieli o tobie inni?
Co myślisz o tym, co inni myślą o sobie?

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Nazwa: W lustrze

Wymyślanie historii zaczynających się od tytułu „Podróż w świat emocji”.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Job shadow

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Opis motywacji do wyboru pracy, analiza aspektów związanych z działalnością policjanta,
obserwacja elementów wyposażenia służby.

umiejętności komunikacyjne, umiejętność uczenia się, umiejętności społeczne.
Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: atak idei, interakcja werbalna, argumentacja, zabawa
dydaktyczna.

Stosowane techniki: gry, debata, opowiadanie historii

Powód wyboru metody: Każda osoba wybierze zawód, który będzie wykonywał w wieku
dorosłym. Aby uzyskać wyraźniejszy obraz zawodu, zaproszono dwóch policjantów.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: wychowawca klasy
    Inne: dwóch policjantów
Zasoby materiałowe: Jamboard „Job cień”
Zasoby czasu:
    Czas przygotowania: 10 min
    Czas realizacji: 40 min

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz.
 

Krok 1: Dwaj goście przedstawili się i przedstawili swoją codzienną działalność policyjną.
Krok 2: Nauczyciel otworzy debatę.



Jakie są obowiązki policjanta?· Jak mija dzień z życia policjanta?· Jakie szkolenie / wykształcenie
musi mieć osoba, aby wykonywać ten zawód?· Czy jest to praca, o której marzyłeś jako dziecko?
Studenci będą zachęcani do zadawania pytań dwóm gościom.
.

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Nazwa: Job shadow

Jaki zawód byś wybrał? Dlaczego?
Czy masz członków rodziny lub znajomych, którzy wykonują ten zawód?

Nauczyciel rzucił uczniom wyzwanie:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Mały malarz

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Identyfikacja cech charakteru matki. Wyrażanie własnych opinii o gotowych produktach.
Swobodne wyrażanie emocji poprzez kompozycje artystyczne;

Tworzenie dowolnie wybranych kompozycji artystycznych, stosowanie odpowiednich
materiałów i technik, aby wyrazić jasny przekaz, umiejętności społeczne

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: arteterapia, terapia grupowa

Stosowane techniki: gry, debata, opowiadanie historii

Powód wyboru metody: atak idei, interakcja werbalna, malarstwo.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-11 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: nauczyciel, pedagog szkolny
Zasoby materialne:
    Prezentacje Google i prezentacje wideo
    akwarele, pędzle, palety kolorów, arkusze papieru, drewno
Zasoby czasowe:
    Czas przygotowania: 10 min
    Czas realizacji: 40 min

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz, nauczyciel przygotowuje prezentacje na temat „Mały
malarz”.

 

Krok 1: Nauczyciel pokrótce przedstawia ćwiczenie do wykonania.
Krok 2: Uczniowie obejrzą film o Dniu Matki.



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Krok 3: Nauczyciel sugeruje, aby uczniowie zastanowili się nad kilkoma słowami opisującymi ich
własną matkę i podali kilka przykładów.

Krok 4: Nauczyciel pyta uczniów: Jak możesz okazać wdzięczność swojej matce?
Pomysły:
Moglibyśmy jej zrobić herbatę.
  Moglibyśmy zapytać, jak minął jej dzień.
  Moglibyśmy posprzątać nasz pokój?
  Moglibyśmy stworzyć dla niej rysunek.

Krok 5: Dzieci zauważają obrazy namalowane przez słynnych rumuńskich malarzy,
przedstawiające kwiaty.

Krok 6: Uczniowie malują kwiaty dla swoich mam na papierze lub kawałkach drewna.

Nazwa: Mały malarz

Uczniowie zorganizują wystawę swoich prac..

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Ruch-nauka-relaks

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Identyfikacja dobrego samopoczucia i relaksu poprzez uprawianie ruchu na świeżym powietrzu

Świadomość wagi pracy zespołowej/współpracy;
Opis emocji/nastrojów przeżywanych podczas zawodów sportowych;

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia przez zabawę, terapia grupowa.

Stosowane techniki: Terapia ruchowa

Powód wyboru metody: Sport daje dzieciom możliwość rozwijania umiejętności
komunikacyjnych, współpracy, rozwoju uwagi i ducha rywalizacji.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-11 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-11 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: wychowawca klasy, nauczyciel sportu
Zasoby materialne:
    koła, stożki
Zasoby czasu:
    Czas przygotowania: 10 min
    Czas realizacji: 40 min

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz

 

Krok 1: Nauczyciel przedstawia temat ćwiczenia.

Krok 2: Uczniowie są podzieleni na dwa zespoły.

Krok 3: Nauczyciel wyjaśnia zasady pierwszej gry. Każdy uczeń z każdego zespołu będzie skakał
z kręgu do kręgu i przesuwał kręgi w miarę postępów. Kto pierwszy dotrze do stożka, zostanie
zwycięzcą. Gra zostaje wznowiona dla każdego członka drużyny.



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Krok 4: Gra próbna.

Krok 5: Rozwój gry.

Krok 6: Gra numer dwa będzie zgodna z zasadami gry w kółko i krzyżyk, ale użyjemy pachołków.
Nauczyciel sportu wyjaśni, co uczniowie mają zrobić.

Krok 7: Gra próbna.

Krok 8: Rozwój gry.

Po ustaleniu zwycięzców uczniowie zrelaksują się wykonując ćwiczenia rozciągające,
koordynowane przez nauczyciela sportu.

Nazwa: Ruch-nauka-relaks

Tematyk na pogadanki podsumowujące:
Ruch na świeżym powietrzu relaksuje nasz umysł i ciało.
Podczas zawodów sportowych praktykujemy fair play (uczciwą akceptację zasad),
współpracę/współpracę w grupie.
Zajęcia sportowe wzbogacają nasze doświadczenia życiowe i relacje z innymi.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Uwolnij kreatywność

Przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie;
Rozwój umiejętności społecznych;

Zdolności społeczno-emocjonalne:

Stymulowanie kreatywności na poziomie ustnym
Zwiększenie zdolności samoanalizy i samoujawnienia
Tworzenie zabawnej historii o „Bohaterach”

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa, terapia zabawowa

Stosowane techniki: gry dydaktyczne, dialog, egzemplifikacja, eksplikacja, rozmowa

Powód wyboru metody: Gra dydaktyczna stwarza odpowiednie ramy do aktywnego,
partycypacyjnego uczenia się, pobudzając inicjatywę i kreatywność ucznia. Gra tworzy
odpowiedni kontekst dla rozwoju kreatywności i empatii uczniów.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
    Zaangażowani nauczyciele: wychowawca szkoły
Zasoby materialne:
    gra „kostki historii”
Zasoby czasu:
    Czas przygotowania: 5 min
    Czas realizacji: 30 min
    Kontynuacja: 10 minut

 
Krok 1 Nauczyciel ogłasza temat ćwiczenia: „Temat dzisiejszego ćwiczenia to „Uwolnij
kreatywnośćˮ i pobawimy się tymi kostkami.

Krok 2 Nauczyciel ogłasza uczniom, że będą musieli wymyślić historię, zaczynając od „Story
Cubes”. Nauczyciel instruuje uczniów, jak postępować: „Każdy z was po kolei podejdzie do
środka i wyjmie wszystkie kostki z tacy, potasuje je, a następnie wrzuci z powrotem do tacy.
Następnie musisz wybrać 3 z nich. Wykorzystując obrazy z trzech kostek wymyśl bohatera lub
bohaterkę, która będzie głównym bohaterem opowieści.
Z kolejnych 6 kostek ułóż historię wokół postaci wymienionej wcześniej.
      



Zobacz więcej
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Krok 3 Uczniowie na zmianę podchodzą do środka klasy i opowiadają historie zgodnie z
procedurą wspomnianą przez nauczyciela

Nazwa: Uwolnij kreatywność

Zajęcia relaksacyjne pod hasłem „Moje ulubione miejsce”
Działanie „Historia 20 słów”
Ćwiczenie pod nazwą „Mała chmurka”.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Stres

Przyjęcie pozytywnego nastawienia do siebie, rozwijanie empatii.
Rozwój kompetencji społecznych

Zdolności społeczno-emocjonalne:

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:
Identyfikowanie sytuacji wywołujących stres, ćwiczenie kontrolowania stresującej złości,
identyfikowanie lęków, barier emocjonalnych, swobodne wyrażanie emocji poprzez zabawę,
identyfikowanie rozwiązań pozwalających przezwyciężyć nieprzyjemne sytuacje;

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia przez zabawę, techniki rozwoju kreatywności

Wykorzystane techniki: prezentacja filmów, gry, debata, opowiadanie historii

Powód wyboru metody: Poprzez zabawę uczniowie mogą swobodnie wyrażać swoje emocje i
znajdować własne rozwiązania, aby przezwyciężyć stresujące sytuacje.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

nauczyciel
pedagog szkolny

Zasoby ludzkie:

Zasoby materialne:
Prezentacja wideo o „Stresie”
Gra Wordwall
Papier, kredki, nożyczki
Zasoby czasu:
Czas przygotowania: 10 minut
Czas realizacji: 40 minut

Zajęcia odbywają się twarzą w twarz.
 

Krok 1: Nauczyciel dzieli się z uczniem grą na przełamywanie lodów, ruletką do ćwiczeń
ruchowych i relaksacyjnych. Dzieci będą kręcić ruletką i będą miały kilka wyzwań. Na przykład:
„weź 5 razy głęboki wdech”, „podskocz kolanami na klatkę piersiową, aż policzysz do 10” itp.



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Krok 2: Nauczyciel udostępnia uczniom krótki film o pokonywaniu barier emocjonalnych, w
którym wyjaśniają i definiują następujące pojęcia: stres, nieprzyjemne sytuacje, strach.
Nauczyciel otwiera dyskusję na temat filmu i przesłanej przez niego wiadomości:
Kto jest głównym bohaterem?
Co odróżnia go od pozostałych postaci?
Przez jakie nieprzyjemne sytuacje musiał przejść?
Jak się czuł w tych chwilach?
Co sprawiło, że przezwyciężył stresujące chwile?
Jaki był jego nastrój na końcu?

Krok 3: Nauczyciel ogłasza temat debaty: „Sytuacje stresujące”, z którymi ćwiczenie jest
kontynuowane. Nauczyciel pyta uczniów, czy na co dzień doświadczyli nieprzyjemnych lub
stresujących sytuacji i pyta również o przykłady. Następnie nauczyciel kieruje dyskusją do metod i
sposobów przezwyciężania sytuacji, które są niepokojące lub stresujące.

Nazwa: Stres

„Mój bagaż zmartwień” – Pomyśl o wszystkich rzeczach, które Cię niepokoją lub przygnębiają.
Zapiszesz je i wrzucisz do bagażu zmartwień, które stworzyłeś. Możesz wybrać jedzenie, które ci
się nie podoba, wspomnienie, które cię zasmuca lub program, którego nie lubisz oglądać.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Emocje

Przyjmowanie pozytywnych postaw wobec siebie
Otwartość na nowe, ciekawość, tolerancja
Rozwijanie empatii, zwiększanie pewności siebie

Zdolności społeczno-emocjonalne:

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: Identyfikowanie sytuacji wywołujących stres,
ćwiczenie kontrolowania stresującej złości, identyfikowanie lęków, barier emocjonalnych,
swobodne wyrażanie emocji poprzez zabawę, identyfikowanie rozwiązań pozwalających
przezwyciężyć nieprzyjemne sytuacje;

Zastosowana metoda terapeutyczna: gra dydaktyczna, burza mózgów, debata, dialog,
egzemplifikacja, wyjaśnienie, rozmowan 
                

Stosowane techniki: terapia grupowa, gra online, opowieść terapeutyczna

Powód wyboru metody: Opowieść terapeutyczna jest metodą bardzo często wykorzystywaną
w pracy z dziećmi, dającą możliwość zmniejszenia nasilenia negatywnych emocji, podwyższenia
samooceny oraz dającą możliwość wyboru wariantu zachowania adaptacyjnego do napiętej
sytuacji

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z trudnościami

społeczno-rodzinnymi, uczniowie ze
specjalnymi potrzebami, uczniowie z

zaburzeniami emocjonalnymi..
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 10
uczniów

Co zrobić - wdrażanie:

Nauczyciel języka
wychowawcar
therapeuta: psycholog

laptop
dydaktyczna gra słowna „Gdzie czujesz emocje w swoim ciele?”
załącznik z „Historia emocji”

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 50 min
 

 

Nauczyciel ogłasza proponowaną aktywność i temat: „Dzisiaj omówimy kontrolę emocji i
fizjologiczne reakcje emocji”. Nauczyciel przypomina uczniom klasyfikację emocji: pozytywne i
negatywne. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że identyfikacja negatywnych emocji może
zmniejszyć intensywność negatywnych emocji i znaleźć najlepszą możliwą reakcję
adaptacyjną.



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Krok 1. Nauczyciel prowadzi krótką burzę mózgów z uczniami, którzy muszą wymyślić jak najwięcej
słów, aby wyrazić emocje. Uczniowie piszą słowa na czacie.
Nauczyciel wyjaśnia związek między emocjami a reakcją fizjologiczną oraz możliwość znalezienia
adaptacyjnej reakcji behawioralnej. „Zazwyczaj, gdy pojawiają się emocje, fizjologiczne reakcje na
emocje towarzyszą działaniu (na przykład, gdy jesteśmy szczęśliwi, mamy ochotę podskoczyć lub
krzyczeć).

Krok 2. Nauczyciel rozpoczyna debatę od następujących pytań:
Jak rozpoznajesz emocje w swoim ciele? Co czujesz w swoim ciele, gdzie czujesz te emocje w swoim
ciele? Co robisz, gdy jesteś smutny? Co robisz, kiedy jesteś zły?
Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładów kojarzenia emocji z reakcją behawioralną poprzez
uzupełnienie zdania: „Kiedy jestem ..........., to ........... ............”.
Jeśli nauczyciel zauważy, że uczniowie mają trudności, może wspólnie przećwiczyć z uczniami 2-3
przykłady w następujący sposób:
„Kiedy jestem smutny, czuję ucisk w klatce piersiowej”.
„Kiedy się boję, dłonie pocą mi się, a żołądek jest pusty”.
  Uczniowie uzupełniają zdanie, kojarząc emocje z zachowaniem.
         
Krok 3 Nauczyciel inicjuje następną grę i wyjaśnia, jak grać:
„Zagrajmy w grę. Jak mamy postępować? Otwórz poniższy link:
https://wordwall.net/resource/12188341
Jedna po drugiej wybierzesz kartę, pojawi się emocja i musisz powiązać ją z konkretną reakcją
fizjologiczną.”

Krok 4 Nauczyciel miesza karty z różnymi emocjami i pyta uczniów o reakcje fizjologiczne, jakie mają,
gdy doświadczają każdej z emocji z gry: „Każdy z was wybierze jedną kartę i będzie musiał
odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak czujesz się w swoim ciele, kiedy jesteś smutny, gdzie czujesz to w swoim ciele?
Co robisz, kiedy jesteś smutny?
Nauczyciel podsumowuje: „Jeśli zidentyfikujemy sytuację, która powoduje negatywne emocje i
zmienimy nasze przekonania na jej temat (sposób, w jaki postrzegasz sytuację), możemy również
zmienić intensywność emocji. Na przykład możesz zmienić zdanie na temat tego, jak okropnie byłoby
popełnić błąd w pracy i zmniejszyć swój strach. Jeśli mniej się boisz, dłonie prawdopodobnie nie będą
się tak mocno pocić i nie poczujesz pustki w żołądku.

Krok 5 Nauczyciel zachęca uczniów, aby znaleźli jak najwygodniejszą pozycję: „Usiądź tak wygodnie,
jak to możliwe i uważnie śledź mój głos, przeczytam ci historię z „Wróżkami emocji”

Nazwa: Emocje

Pisanie i esej na temat „Podróż w krainie
emocji”
Wykonanie galerii zdjęć z
mikroekspresjami twarzy różnych emocji

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Nazwa: Kwiatowa kula

 

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Badanie kierunków rozwoju cech osobowych
Identyfikowanie zasobów osobistych i możliwości rozwoju w zależności od wieku:
prezentowanie się

stymulowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania cech innych osób
sprawdzanie postrzegania siebie przez innych
identyfikacja cech osobistych

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: kolaże, rozmowa (heurystyczna i fiksacyjna),
prezentacja, wyjaśnienie, debata         

Stosowane techniki: terapia grupowa, gra energetyzująca, wolne skojarzenia

Powód wyboru metody: Swobodne skojarzenie ułatwia relaksację i pozwala na dobrą
introspekcję, prowadząc do stworzenia pozytywnego kontekstu, w którym uczeń łatwiej
analizuje swoje cechy osobiste

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba osób w grupie: 10 

Co zrobić - wdrażanie:

nauczyciel od religii
therapeuta: psycholog

nożyczki
samoprzylepne karteczki
kartka do flipchartu
kolorowe kartki papieru

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 50 min

 
 

Krok 1 Nauczyciel ogłasza uczniom, że zagrają w następującą grę: „Każdy z was otrzymuje
nazwę kwiatu w następujący sposób: róża, lilia, orchidea, kalia i policzy raz, dwa, trzy, cztery.
Róża to nie. jeden, lilia nie. po drugie, orchidea to nie. po trzecie, kalia jest nie. cztery. Kiedy
powiem, że powącham różę, wszystkie róże się przesuną, aby znaleźć nowe miejsce w kręgu,
reszta zostanie na miejscu. Jeśli powiem storczyki, orchidee się poruszą, jeśli powiem lilia, lilie
się poruszą, jeśli powiem, że poruszą się calles, jeśli powiem, że powąchałbym bukiet kwiatów,
wszyscy się ruszacie



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Krok 2 Nauczyciel zaprasza uczniów do zagrania w grę „Gdybym był” i dokończenia na zmianę
następującego zdania: Gdybym był kwiatem, byłbym… ” 

Krok 3: Nauczyciel wprowadza następującą sekwencję: „Na dworze jest wiosna. Możemy
podziwiać wiele kwiatów, może… pole kwiatów. Zamknij na chwilę oczy, wyobraź sobie pole
kwiatów. Tak jak kwiaty żyją razem, tak my, ludzie, żyjemy razem i komunikujemy się. Zastanów
się, co sprawia, że   jesteś wyjątkowy, wyjątkowy. Zrobimy razem pole kwiatów. Nauczyciel
rozdaje uczniom kolorowe papierowe kwiaty i instruuje ich, aby uzupełnili kwiaty w następujący
sposób: Na kwiatku: na każdym płatku zapisz pozytywną cechę, która Cię wyróżnia Na łodydze –
napisz coś, co daje Ci wsparcie, siłę O korzeniach – wypisz wartości moralne, których nauczyłeś
się w rodzinie Nauczyciel pozwala uczniom myśleć przez 5 minut. Kiedy uczniowie skończą,
przychodzą i przyklejają kwiaty na wykonanym zgodnie z wymaganiami kolażu.

Nazwa: Kwiatowa kula

Wymyślanie opowieści terapeutycznej opartej na idei różnorodności kwiatów.
Tworzenie kolaży kwiatowych podczas zajęć charakterystycznych dla arteterapii.



Nazwa: Trwałośc czasu

Rozpoznawanie różnorodnych emocji doświadczanych w stosunku do siebie i innych.
Wyrażanie emocji zgodnie z osobistymi potrzebami i specyfiką sytuacji.

Zdolności społeczno-emocjonalne:

świadomość w odniesieniu do kwestii związanych z własną tożsamością.
Zidentyfikuj podstawowe cechy u innych
identyfikowanie pozytywnych wydarzeń życiowych
przemówienie publiczne  

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa, gra energetyzująca, refleksja   

Stosowane techniki: rozmowa kierowana, praca w parach, arkusze robocze, prezentacja,
wyjaśnienie, egzemplifikacja, ekspozycja

Powód wyboru metody: odzwierciedlenie doświadczeń innych pozwala uczniom na skupienie
uwagi, rozwija umiejętność analizy i podsumowania. Refleksja daje uczniom możliwość
rozwinięcia autentycznej relacji poprzez aktywne i uczestniczące słuchanie.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 10 

Co zrobić - wdrażanie:

nauczyciel historii
therapeuta: psycholog

arkusze robocze, arkusze flipchartów, markery, długopisy, kuleczki

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 50 min
Nauczyciel ogłasza zadanie robocze przed wykonaniem ćwiczenia.

 Krok 1. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie drużyny, które ustawia w 2 rzędach, jeden przed
drugim. Nauczyciel wyjaśnia uczniom grę i zapisuje postacie na flipcharcie: „Zagramy w grę. Są 3
postacie:
Księżniczka - kładzie ręce na talii i porusza biodrami, zalotnie mówiąc „ho-ho-ho”.
Rycerz – wysuwa prawą nogę i prawą rękę z palcem wskazującym wyciągniętym jak miecz i
krzyczy „Ha!”
Smok z rękoma wzniesionymi w kierunku pozostałych i z przerażającym okrzykiem „U-u-u-u!”.
Nauczyciel wyjaśnia zasady: księżniczka jest silniejsza od rycerza, ponieważ może go uwieść,
rycerz jest silniejszy od smoka, ponieważ może go pokonać w walce, a smok jest silniejszy od
księżniczki, ponieważ może ją ukraść.



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Drużyny mają kilka sekund na wybranie dwóch postaci, z których jedna pokaże się na sygnał
nauczyciela, a druga będzie rezerwą, jeśli druga drużyna wybrała tę samą postać.
Na sygnał nauczyciela zespoły, ustawione w rzędy, pokazują swój charakter. Wygrywa drużyna z
najsilniejszym charakterem.

 Krok 2. Nauczyciel kontynuuje ćwiczenie i zaprasza uczniów do wypełnienia arkusza roboczego:
- „Linia życia”.
 Uczniowie otrzymują instrukcje w następujący sposób: „Masz przed sobą arkusz zatytułowany
„Linia życia”. Zauważ, że są wzloty i upadki, tak jak w życiu: są zarówno pozytywne, jak i
negatywne wydarzenia. Wybierz i zapisz arkusz roboczy trzy pozytywne reprezentatywne
wydarzenia z twojego życia, które pamiętasz”.
Nauczyciel pokazuje arkusz flipchart z arkuszem roboczym w zasięgu wzroku i wyjaśnia uczniom,
jak postępować w następującym ćwiczeniu: „Będziesz pracować w parach. Masz swobodę
wyboru kolegi z drużyny. Jeden z was to A, który mówi o trzech pozytywnych wydarzeniach
życiowych, a drugi uczeń B uważnie słucha prezentacji.Następuje drugi etap ćwiczenia, kiedy
zamienicie się rolami, tak aby B opowiadał historię, a A słuchał.
Nauczyciel instruuje uczniów, jak wykonać sekwencję. Uczniowie będą musieli zaprezentować
pozytywne wydarzenie z życia swojego partnera, które ich zainteresowało oraz wskazać jedną
definiującą cechę charakteru swojego partnera.
 Kolejność prezentacji można ustalić za pomocą małej kulki.

Krok 3 Nauczyciel analizuje interwencje uczniów i odnotowuje, czy w większości interwencji
wspomnienia często dotyczą dziadków. W ten sposób nauczyciel nawiązuje do tytułu lekcji
„Trwałość czasu” i przypomina uczniom, że musieli przygotować obrazek z domem dziadków i
zaprezentować wspomnienie z dziadkami.

Nazwa: Trwałość czasu

Na kolejnych zajęciach uczniowie mogą zaprezentować swoją ulubioną historię historyczną.
Odgrywanie ról/mimowanie ich ulubionej postaci historycznej.



Nazwa: Dźwięki muzyki

Rozpoznawanie podstawowych emocji poprzez meloterapię.
Zdolności społeczno-emocjonalne:

Pobudzanie kreatywności w ruchu i poczucia przynależności do grupy
Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: meloterapia, wolne skojarzenia. 

Wykorzystywane techniki: rozmowa kierowana, muzyka, uczenie się przez doświadczenie

Powód wyboru metody: swobodne skojarzenia sprzyjają kreatywności i pozwalają na dobrą
introspekcję, związane z meloterapią warunkują stworzenie pozytywnego kontekstu, w którym
uczeń analizuje swoje emocje i ćwiczy relaksację i stan dobrego samopoczucia

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupi: 10 

Co zrobić - wdrażanie:

pedagog szkolny, nauczyciel muzyki

laptop, smartfon, flipchart

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 45 min

 

Krok 1. Nauczyciel zaprasza uczestniczących uczniów, aby usiedli w kręgu wokół nauczyciela.
Nauczyciel sugeruje, aby uczniowie uzupełnili następujące zdanie:
Dzisiaj jestem / czuję... (emocja), gdyby emocja miała kolor to byłoby... (nazwa koloru - niebieski)
Przykład: Dzisiaj jest mi smutno, gdyby mój smutek miał kolor to byłby indygo.
Nauczyciel pomaga uczniom zidentyfikować kolor za pomocą pytań typu: z jakim kolorem kojarzy
Ci się strach? Albo jaki kolor nosisz, kiedy jesteś smutny?



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Krok 2: Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie następujących zdań: „Gdybym był piosenką,
byłbym…” lub „Gdybym był piosenkarzem, byłbym…” i umotywował dokonany wybór. Uczniowie
szukają swojej ulubionej piosenki i motywują, dlaczego wybrali tę konkretną piosenkę. Nauczyciel
proponuje kolejne ćwiczenie: „Teraz pomyśl o poprzednim etapie i wyszukaj w telefonie ulubioną
piosenkę… masz 3 minuty na przemyślenie”. Każdy uczeń szuka swojej piosenki i dzieli się nią z
innymi.
 
Krok 3 Nauczyciel proponuje konkurs na temat „Najlepszy opis ulubionego
piosenkarza/piosenki”, uczniowie głosują na najciekawszy opis ulubionej piosenki lub
piosenkarza. Jeden z uczniów zapisuje wyniki głosów na flipcharcie. Wygrywa ten, kto zgromadzi
najwięcej punktów.

Nazwa: Dźwięki muzyki

Uczniowie mogą zagrać w energetyzującą grę „Muzyczne krzesła” i wykonać ćwiczenia
relaksacyjne.



Nazwa: Plemiona

Ułatwienie wyrażania agresji.
Rozwój poczucia przynależności do grupy

Zdolności społeczno-emocjonalne:

Wystąpienia publiczne i prezentacje
Sprawna komunikacja w grupie

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa, gra energetyzująca, taniec

Stosowane techniki: energetyzująca gra/ćwiczenie, praca w małych grupach, rozmowa
kierowana, egzemplifikacja, prezentacja publiczna.

Powód wyboru metody: Zabawa i taniec w grupowych zajęciach doradczych tworzą ramy,
które zwiększają poziom socjalizacji grupowej, zmniejszają niepokój i zwiększają poczucie
własnej wartości, pozwalają na manifestację agresji w sposób kontrolowany

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba osób w grupie: 10 

Co zrobić - wdrażanie:

Zasoby ludzkie:
psycholog
Zasoby materialne:
Kartki A3, długopisy, kredy
Zasoby czasu: 50 min
Nauczyciel przygotowuje salę lekcyjną, upewnia się, że jest wystarczająca ilość krzeseł.

 

Krok 1: Nauczyciel inicjuje ćwiczenie grą samurajską „Ha”. Nauczyciel instruuje grupę w
następujący sposób: „Jesteśmy sławnymi samurajami… i mamy w rękach miecz z przewodzącą
błyskawicą. Piorun przekazujemy innym samurajom z mieczem. Ale jest sztuczka, sąsiedzi na
waszych prawo i lewo są twoimi przyjaciółmi i muszą cię chronić, gdy przechodzisz przez
błyskawicę mieczem i mówisz HA.Ci, którzy nie są ostrożni, są eliminowani z gry, dopóki pozostali
trzej pozostali nie zostaną zwycięzcami.

  Krok 2: Nauczyciel zorganizował uczniów w grupy 2-4 osobowe i powiedział im, że każdy zespół
to plemię i muszą przestrzegać kilku wskazówek:
 1. Każde plemię musi mieć nazwę (na przykład „plemię czerwonych lwów”) i charakterystyczny
symbol/znak
  2. Każde plemię powinno mieć określony okrzyk bojowy (na przykład „Nienawiść! Lew zwycięży!”);



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

3. Każda grupa ma swój własny język i specyficzny taniec
4. Każde plemię opisuje, jak rozwija się dzień z życia plemienia
5. działalność plemienia
6. Jakie role odgrywa każda osoba w plemieniu? Co wszyscy robią, kto tu rządzi?
7. lider i asystent
Każdy uczeń musi uczestniczyć w grupie i zaangażować się.

Uczniowie zapisują na flipcharcie opis grupy, upewniając się, że odpowiedzi w punktach od 1 do
7 są zintegrowane.
Każde plemię przygotowuje się do prezentacji i decyduje, kto przedstawi swoje plemię przed
innymi plemionami. Z kolei każda grupa wysuwa się i prezentuje swoje plemię.
Wódz plemienny wraz z pomocnikiem wodza plemiennego przedstawia plemię, znak i okrzyk
bojowy. Pozostałe grupy czekają i uważnie słuchają. Po prezentacjach profesor proponuje, aby
dwie grupy stanęły twarzą w twarz, a koordynator wyznacza środek sali kawałkiem kredy. Dwie
grupy muszą zdobyć środek pokoju swoim okrzykiem bojowym i swoim tańcem. To
doświadczenie nie ma na celu stymulowania konkurencyjności, ale mając pretekst do gry
zespołowej, daje każdemu możliwość wyrażenia swojej agresji, bez destrukcji.

Krok 3: Pod koniec ćwiczenia uczniowie siadają na krzesłach, a nauczyciel pyta każdego ucznia:
„Jak opisałbyś to ćwiczenie jednym słowem?”

Nazwa: Plemiona

Kontynuacja działań skoncentrowanych na opanowaniu gniewu i relaksacji
Może nastąpić krótka sesja relaksacyjna
Wymyślanie terapeutycznej historii

Wskazówki dotyczące kontynuowania działalności:



Nazwa: Timisoara - miasto międzykulturowe 
w kontekście europejskim

Zdolności społeczno-emocjonalne:
manifestacja pozytywnego nastawienia do siebie i innych, do własnej tożsamości kulturowej i
do tożsamości osób należących do różnych kultur

rozwijanie empatii kulturowej w relacjach z ludźmi z różnych kultur
Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: wycieczka dydaktyczna, plakaty

Wykorzystywane techniki: współpraca zespołowa, techniki rozwijania kreatywności

Powód wyboru metody: poprzez współpracę w zespole studenci rozwijają się umiejętności,
takie jak akceptacja i szacunek dla różnorodności kulturowej, uczenie się odkrywania
kreatywnych sposobów tworzenia autentycznego produktu, który zaprezentują publiczności
(swoim kolegom).

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie:

nauczyciel
lokalny przewodnik

plan wycieczki
arkusze flipchartów, kolorowe markery i ołówki, kolorowe kartki kartonowe

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Zasoby czasowe: 
Przygotowanie: 60 min
Realizacja: 60 min
Grupa uczniów, koordynowana przez nauczyciela i w towarzystwie przewodnika turystycznego,
odbywa wycieczkę dydaktyczną w mieście Timișoara. Celem wyjazdu jest poznanie istniejącej tu
różnorodności kulturowej, odkrycie sposobów wyrażania tożsamości kulturowej oraz rozwijanie
komunikacji międzykulturowej wśród uczniów.

 

Krok 1: Nauczyciel wraz z lokalnym przewodnikiem turystycznym określa cele kulturalne, które
będą odwiedzane i ustala program wizyty.

 



Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Krok 2: Grupa uczniów w towarzystwie nauczyciela i lokalnego przewodnika turystycznego
odwiedzi najbardziej reprezentatywne obiekty kulturalne miasta Timișoara. Podczas wizyty
uczniowie dowiadują się o: różnorodności kulturowej istniejącej w ich mieście, instytucjach
kulturalnych i religijnych, które z czasem zachowały i promowały różnorodność kulturową, która
jest cennym dziedzictwem miasta Timisoara.

Krok 3: Uczniowie są podzieleni na 3 grupy. Nauczyciel ogłasza zadanie. Każda grupa ma za
zadanie wykonać plakat podsumowujący przyswojone informacje. Grupa 1: wykona plakat, który
będzie zawierał informacje o instytucjach kulturalnych i religijnych reprezentatywnych dla miasta
Timisoara. Grupa 2: przygotują plakat, na którym zaprezentują osobowość 4 narodowości:
Rumunów, Niemców, Węgrów, Serbów, którzy z biegiem czasu przyczynili się do utrzymania
międzykulturowości w mieście Timisoara. Grupa 3: przygotuje plakat prezentujący tradycję
specyficzną dla 4 narodowości: Rumunów, Niemców, Węgrów, Serbów.

Nazwa: Timisoara - miasto międzykulturowe w
europejskim kontekście

Tworzenie plakatów.
Prezentowanie plakatów przed rówieśnikami.



Nazwa: Odkrywanie Europy

współpraca w działaniach, otwartość na nowe i zwiększanie pewności siebie
Zdolności społeczno-emocjonalne:

rozwój umiejętności cyfrowych i społecznych
Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Wykorzystane techniki: prezentacja PowerPoint, wystąpienia publiczne, debata

Powód wyboru metody: W ćwiczeniu „Odkrywanie wirtualnej Europy” wykorzystano metodę
wyszukiwania online, będącą nowym podejściem do nowoczesnego uczenia się opartego na
metodzie badania ukierunkowanego na klasę, której format pozwala uczniom odkrywać
informacje z sieci.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co zrobić - wdrażanie

wychowawca klasy, nauczyciel języka narodowego (w tym przypadku rumuńskiego),
nauczyciel wychowania społecznego
terapeuta: psycholog

laptop, 
Prezentacja PowerPoint „Kulturowe aspekty Rumunów”,
Prezentacja PowerPoint na temat biura podróży

Zasoby ludzkie:

Materiały

Czas: 
50 minut - Prezentacja PowerPoint: „Kulturowe aspekty Rumunów”
50 minut – prezentacja produktów uczniów
30 minut - współpraca partnerska z biurem podróży.
Aktywność odbywa się online. Psycholog przygotowuje prezentację PowerPoint o kulturowych
aspektach Rumunów; pozostali nauczyciele organizują grupy uczniów, ogłaszają rozwój zajęć i
uczestniczą w nich. Przedstawiciel biura podróży dokonuje prezentacji PowerPoint, który
zostanie wykorzystany w działaniu.

 

Krok 1: Nauczyciel rozpoczyna ćwiczenie od krótkiej debaty na temat: „Które miasta lub kraje w
Europie wzbudzają Twoje zainteresowanie i sprawiają, że chcesz je odwiedzić?”. Uczniowie
odpowiadają na pytania. Nauczyciel zwraca uwagę na aspekty kulturowe, o których wspominają
uczniowie. Nauczyciel przedstawia PowerPoint „Kulturowe aspekty Rumunów”.



Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie kolażu lub prezentacji PowerPoint, zaczynając od
przedstawionych aspektów, wybierając kraj wymieniony na początku interwencji. Nauczyciel
organizuje uczniów w małe grupy wyjaśniając, że wykonają to zadanie jako zespół.

Krok 2. Drugie ćwiczenie ma na celu zaprezentowanie produktów poprzedniego ćwiczenia
wykonanego przez uczniów. Nauczyciel opisuje sposób, w jaki prezentacje będą zorganizowane i
zarządza kolejnością prezentacji.
Nauczyciel ocenia sposób, w jaki uczniowie wykonali i zaprezentowali prezentacje PowerPoint.
Studenci mogą również interweniować poprzez pozytywne oceny prac prezentowanych przez
swoich kolegów.

Krok 3.  Nauczyciel inicjuje działanie przedstawiając gościa: przedstawiciela biura podróży. Biuro
podróży inicjuje dialog i sprawdza wiedzę uczniów na następujące pytania:
• Jakie są flagi krajów UE?
• Jaka jest flaga Unii Europejskiej?
• Przykład stolic europejskich?
                       
Inicjuje krótką prezentację PowerPoint z następującymi punktami:
• działalność biura podróży
• usługi agencji
• różnica między agencjami organizującymi a odsprzedającymi
• prezentacja interesującej turystycznie lokalizacji: włoski park „Rimini” w miniaturze

Wskazówki do kontynuowania działalności:
5 min

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-

Mjn0IpHU&t=312s

Nazwa: Odkrywanie Europy

Wystawa z kolażami uczniów na temat międzykulturowości w Europie
Wykonanie plakatu z tematem „Rumunia – przestrzeń międzykulturowa”

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Nazwa: Zgadnij zawód!

Zdolności społeczno-emocjonalne:
Podejmowanie decyzji związanych z kontynuowaniem studiów i kariery zawodowej poprzez
podnoszenie wartości informacji o sobie, wykształceniu i zawodach. Rozpoznawanie zawodów
w różnych dziedzinach działalności i ich korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

nauka uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, duch inicjatywy i
przedsiębiorczość

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: gry, debaty, dialog, swobodne skojarzenia, wyjaśnienia, rozmowa

Powód wyboru metody: gry mają na celu rozluźnienie uczniów i stanowią dobrą alternatywę
dla realizacji sekwencji uczenia się.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.
 

Wiek: 10-14 lat

Liczba osób w grupie: 10

Co zrobić - wdrażanie:

nauczyciel 
psycholog

laptop,
księga zawodów

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 
20 min

Nauczyciele planują zajęcia i organizują zajęcia z uczniami.

 



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Nazwa: Zgadnij zawód!

Zabawa w pantomimę o tematyce: "Zgadnij zawód".

Krok 1: Nauczyciel inicjuje energetyzującą grę: Dzisiaj gramy... Mamy takie karty, przedstawiają
one zawody. Będę was po kolei wywoływać, musicie nazwać ten zawód, następnie odpowiadamy
na następujące pytania:
"Czym zajmuje się lekarz?"
Jakie są ich obowiązki?
"Co robi nauczyciel?"
Jakie są ich obowiązki?
"Co robi inżynier?"
"Co robi aktor?"
"Co robi hydraulik?"
Uczniowie odgadują pracę i określają 1-2 obowiązki dla każdego zawodu będącego przedmiotem
debaty. Uczniowie są zachęcani do zaangażowania się w grę.

Nauczyciel pokazuje jak najwięcej kart, o ile uczniowie utrzymują swoje zainteresowanie.

Krok 2: Nauczyciel inicjuje krótką debatę na temat zawodów, zaczynając od następujących zadań:
- Jakie zawody znacie?
- Z jakimi zawodami mieliście styczność?
- Jaki zawód chcielibyście mieć w przyszłości?

Każdy z uczniów po kolei odpowiada na pytania, nauczyciel w razie potrzeby interweniuje
pomocnymi pytaniam

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Nazwa: Jedna historia, dwie wersje

Rozwój umiejętności społecznych w przypadku konfliktu
Umiejętności społeczno-emocjonalne: 

rozwiązywanie problemów
rozwijanie kreatywności

Rozwinięte inne kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia przez zabawę, techniki rozwijania kreatywności

Stosowane techniki: gry, debaty, dialog, swobodne skojarzenia, wyjaśnienia, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: poprzez zabawę i opowiadanie historii uczniowie są
zachęcani do pozytywnego rozwiązania konfliktu poprzez nowy sposób patrzenia na
sytuację.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, uczniowie z zaburzeniami
emocjonalnymi.

 

Wiek: 6-15 years old

Liczba uczniów w grupie: 
10-15

Co zrobić - wdrażanie:

wychowawca
pedagog

prezentacja o przemocy
dodatek z opowiadaniem "Wielki zły wilk"

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Zasoby czasowe: 
Przygotowanie: 10 min
Wdrażanie: 40 min

Zajęcia odbywają się online, doradca szkolny przygotowuje prezentację PowerPonit na temat
"Przemoc".  

Krok 1: Nauczyciel dzieli się z uczniami krótką prezentacją PowerPoint, w której wyjaśnia i
definiuje następujące pojęcia: przemoc, formy przemocy, ofiara i agresor.

Krok 2: Nauczyciel inicjuje zajęcia, czytając zabawną historyjkę o "Dużym i złym wilku". Uczniowie
uważnie słuchają. Opowiadanie to jest różną interpretacją dokonaną przez bohaterów
zaangażowanych w akcję opowiadania na temat tych samych wydarzeń, mając za zadanie
uświadomienie niebezpieczeństwa etykietowania, które może wystąpić, gdy znany jest tylko jeden
wariant historii.



Zobacz więcej
https://www.youtube.com/watch?

v=JVluodU3Pe8&t=112s

Nazwa: Jedna historia, dwie wersje

Wykonanie plakatów na temat przemocy 
Nakręcenie krótkiego filmiku na temat agresji

Krok 3: Doradca zapowiada temat debaty: "Historia, dwa warianty ...", z którym zajęcia są
kontynuowane.

Nauczyciel otwiera dyskusję na temat możliwych sposobów interpretacji znanej historii, znając
warianty 2 bohaterów. Nauczyciel kieruje dyskusję na konflikty między bohaterami, co przypomina
codzienne życie. Nauczyciel prosi uczniów o przykłady konfliktów z ich doświadczenia i prosi o
wskazanie ofiary i agresora. Następnie nauczyciel kieruje dyskusję na sposoby pozytywnego
rozwiązywania konfliktu, znając obie strony i unikając w ten sposób uprzedzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Nazwa: Balon złości

Przyjmowanie pozytywnej postawy wobec siebie, rozwijanie empatii.
Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętności społeczno-emocjonalne: 

Identyfikowanie sytuacji, które wyzwalają złość, 
Ćwiczenie kontroli nad złością. 
Praktykowanie technik relaksacyjnych

ther rozwijana kompetencja kluczowa: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: medytacja kierowana, ćwiczenia, gry dydaktyczne, burza mózgów, dialog,
egzemplifikacja, wyjaśnienie, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: Technika twórczej wizualizacji i kierowanej wyobraźni jest
przydatna, gdy Twoim celem jest aktywizacja zdolności uczniów i uzyskanie przez nich dostępu
do ważnych osobistych zasobów wewnętrznych. Rozwija ona intuicję i kreatywność poprzez
stymulację samoobjawienia.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki: uczniowie z

trudnościami społeczno-rodzinnymi,
uczniowie o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, uczniowie z zaburzeniami
emocjonalnymi

Wiek: 6-15 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-15

Co zrobić - wdrażanie:

pedagog
nauczyciel angielskiego

10-13 balonów na każdego ucznia

Zasoby ludzkie:

Środki dydaktyczne:

Zasoby czasowe: 
Przygotowanie: 5 min
Realizacja: 30 min
Kontynuacja: 10 min

 
Krok 1 Nauczyciel inicjuje krótką debatę zaczynając od pytań:
Czy kiedykolwiek czuliście się źli, wściekli?
Jak zareagowaliście?
Co zauważyliście z tego, co zostało do tej pory powiedziane?
Jakie wnioski możemy wyciągnąć?

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że intensywność złości jest różna u poszczególnych osób i różny jest
sposób reagowania. Nauczyciel zaprasza uczniów, aby usiedli w wygodnej pozycji i uważnie śledzili
głos nauczyciela: "Chciałabym, abyście wyobrazili sobie, że idziecie ulicą i macie balonik
napompowany wściekłością. Jesteście zaskoczeni, że są inne dzieci, które z wściekłością noszą
balony. 



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Udział w zajęciach relaksacyjnych

. 

Zauważcie, że balony niektórych z was są mniejsze (mniej powietrza) i nie pękają łatwo. Inne
balony szybko się nadmuchują i szybko wybuchają, a niektóre balony nadmuchują się powoli i
niełatwo je nadmuchać.Nauczyciel podsumowuje: "Oznacza to, że każdy z nas inaczej reaguje na
złość. Z tego powodu każdy musi znaleźć swój własny sposób na opanowanie złości. Dane
wydarzenie nie wpływa na nas w ten sam sposób
Nie denerwują nas te same rzeczy. Czasami zadajemy sobie pytanie. Nie ma nikogo, kto mógłby
się zdenerwować. Dlaczego on/ona jest teraz zły/a? Dlaczego ja jestem teraz zły?
             
Nauczyciel kieruje dyskusję na refleksję nad własnym balonem złości:
Jak nadmuchuje się balon złości?.Czy nadmuchuje się powoli / szybko?
Co sprawia, że wasze balony są nadmuchiwane?
Jakie wydarzenia / sytuacje sprawiają, że jesteś zły?
Co robisz, kiedy twoje balony się nadymają? Co robisz, kiedy jesteś zły?

W ten sposób uczniowie staną się świadomi uczucia złości.

Krok 2. Uczniowie otrzymują balony (po jednym dla każdego ucznia), nauczyciel czyta im kilka
sytuacji i prosi o nadmuchanie balonów, aby pokazać, jak bardzo denerwuje ich dana sytuacja. Jeśli
zajęcia odbywają się online uczniowie będą musieli przygotować wcześniej kilka
balonów.Nauczyciel zapowiada: "Gramy w kolejną grę: Macie obok siebie balony i nadmuchujecie
je w zależności od tego, jak bardzo denerwują was poniższe sytuacje.". Nauczyciel wymienia kilka
sytuacji, które powodują dyskomfort. Uczniowie nadmuchują balony, aby pokazać jak bardzo są
zdenerwowani.Nauczyciel prosi uczniów o zauważenie różnic. Uczniowie zauważają, że niektóre
balony są większe, a inne mniejsze i uświadamiają sobie, że złość każdego człowieka jest inna.

Krok 3. Nauczyciel proponuje następujące ćwiczenie na rozluźnienie: Wdech na czas: 1, wdech
3,4,5, wydech 4 razy.

Następnie stosujemy technikę liczenia wstecz od 10 do 1 i dodajemy magiczne wyrażenie: Jestem
spokojny.

Nazwa: Balon złości

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Nazwa: Drzewo zawodów

Zdolności społeczno-emocjonalne: 
Podejmowanie decyzji związanych z dalszą nauką i karierą zawodową poprzez
wzmacnianie wartości o sobie, wykształceniu i zawodach.
Identyfikacja zawodów z różnych dziedzin 
Rozpoznawanie zawodów przewidywanych w dzieciństwie
Przedstawienie zawodów w rodzinie
 

Uczenie się, jak się uczyć, 
kompetencje społeczne i obywatelskie, 
duch inicjatywy, przedsiębiorczość

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: terapia grupowa

Stosowane techniki: medytacja kierowana, ćwiczenia, gry dydaktyczne, burza mózgów, dialog,
egzemplifikacja, wyjaśnienie, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: Swobodne skojarzenia ułatwiają kreatywność i pozwalają na
dobrą introspekcję, dlatego wykorzystane w kontekście zajęć z zakresu orientacji szkolnej i
zawodowej, pomagają uczniom w określeniu możliwych zawodów i pozwalają na budowanie
możliwych ścieżek kariery w przyszłym działaniu.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
porzuceniem nauki: uczniowie z trudnościami

społeczno-rodzinnymi, uczniowie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,

uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi.

Wiek: 10-14 

Liczba uczniów w grupie: 10 

Co robić - wdrażanie:

nauczyciel nauk społecznych
nauczyciel języka angielskiego
terapeuta: psycholog

laptop, Prezentacja PowerPoint na temat "Drzewo zawodów"
załącznik z opowiadaniem z morałem o "Małpie, która myślała, że jest drzewem"

Zasoby ludzkie:

Materiały:

Czas: 50 min

Nauczyciel zapowiada temat zajęć: Dziś przeprowadzimy zajęcia Erasmusa z na temat: Drzewo
zawodów, zajęcia ukierunkowane na orientację szkolną i zawodową.

 



Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Krok 1: Nauczyciel inicjuje burzę mózgów zaczynając od zdania: "Jako dziecko marzyłem, żeby
zostać..." i prosi uczniów o dokończenie zdania w sposób, jaki im odpowiada. Nauczyciel pomaga
w interwencjach pytaniami dodatkowymi i otwierającymi lub proponuje alternatywne możliwości:
"Kiedy byłem mały, często mówiłem, że chcę być ... (lekarzem, nauczycielem, sportowcem,
kucharzem, fryzjerem itp.) Celem tego etapu jest wskazanie zawodu, który uczniowie mogliby
polubić.

Krok 2: Nauczyciel kontynuuje zajęcia, testując identyfikację zawodu zgodnego z życzeniem ucznia
w chwili obecnej. Nauczyciel proponuje uczniom swobodne dokończenie zdania: "Dziś marzę, by
zostać ..." lub inny wariant: "Jak myślisz, jaki zawód chciałbyś wykonywać?

Krok 3: Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie drzewa zawodów podobnego do drzewa
genealogicznego. Uczniowie będą kolejno wskazywać, jakie zawody mają członkowie ich rodzin.

Krok 4: Nauczyciel przygotowuje uczniów do opowiadania, prosząc ich, aby usiedli w pozycji
relaksacyjnej; nauczyciel czyta im opowiadanie z morałem o odwadze: "Małpa, która myślała, że
jest drzewem".

Przeprowadzenie zajęć: "Moja droga zawodowa".

Sposoby kontynuacji zajęć: 5 minut
Zaproszenie rodzica na zajęcia z Erasmusa, aby opowiedział o swojej pracy.

Nazwa: Drzewa zawodów

Materiały edukacyjne: Bajki
terapeutyczne dla dzieci,

młodzieży i rodziców –
Sempronia Filipoi,  

ISBN: 9786069770443_Ed.ASCR,
Rok publikacji: 2012

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Tytuł zajęć: Warsztaty dramy

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: rozwój społeczno-emocjonalny i rozwój
kreatywności

budowanie pewności siebie i wiary we własne siły; 
samokontrola emocji; 
efektywna współpraca w grupie. 

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: przeprowadzenie przez terapię grupową

Stosowane techniki: rozmowa, wywiad, wchodzenie w role, samodzielne opowiadanie,
scenki i sytuacje improwizowane, inscenizacja, ćwiczenia pantomimiczne, żywe obrazy - rzeźba

Uzasadnienie wyboru metody: zwiększenie umiejętności społecznych poprzez twórcze
rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

Uczniowie z różnymi zaburzeniami
zachowania, spektrum zaburzeń

emocjonalnych, zaburzeniami
sensorycznymi

Grupa wiekowa: 12-13 lat

Liczba uczniów w grupie: 8-15
uczniów

Co należy zrobić - realizacja:

typ nauczyciela: wychowawca
rodzaj terapeuty: socjoterapeuta

Wymagania przestrzenne: sala lekcyjna z minimum 15 krzesłami, miejsce do odgrywania
ról
Wymagania materialne: Papier A4, kolorowe markery, jakieś rekwizyty, przedmioty do
wykorzystania w improwizacji

Faza przygotowawcza 7 h.
Faza realizacji 7 h.
Kontynuacja 20- 40 min.

Nauczyciel przygotowuje salę lekcyjną, przygotowuje rekwizyty, które wykorzysta
podczas ćwiczeń, ksero papieru i kolorowe mazaki, sprawdza laptopa.
Niezbędne zasoby ludzkie: 

Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):



Tytuł zajęć: Warsztaty dramy

Co należy zrobić - realizacja:

Sekwencja 1: 
Krok 1 - Emisja głosu: ćwiczenie mięśni i ćwiczeń wokalnych, zabawy oparte na
dźwiękach, ćwiczenia poprawiające postawę ciała, relaksacja
Krok 2 - Zajęcia recytatorskie: ćwiczenia wspomagające pamięć, koncentrację i
umiejętność szybkiego uczenia się, oglądanie wspaniałych występów w telewizji, w
teatrze lub operze , ćwiczenia jak kopiować ze strachem, nieśmiałością
- udział w szkolnych spektaklach, pokazach, akcji charytatywnej
Krok 3 - Udział w szkolnym przedstawieniu, akcji charytatywnej, obozie: udział w
spektaklach, akcji charytatywnej, obozie, budowanie emocjonalnych relacji z uczniami,
uwrażliwienie na problemy społeczne: biedę, choroby, zaburzenia emocjonalne, pułapkę
korzystania z Internetu i izolację od ludzi, oglądanie filmów edukacyjnych,
dokumentalnych i spotkań z ludźmi, którzy pokonują trudności społeczne, ćwiczenia
integracyjne i interpretacyjne, zadania aktorskie, ćwiczenia usprawniające komunikację
Krok 4 - Produkcja przedstawienia teatralnego: sztuczki słownikowe, kalambury, praca
nad spektaklem (wybór tekstu, obsady, budowanie zespołu, kostiumy i scenografia,
muzyka)

Pokazanie spektaklu rodzicom dzieci i rówieśnikom. 
Panel dyskusyjny - widzowie i twórcy.

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/



Tytuł zajęć: Ciało i emocje - twarze i emotki,
przyjemne i nieprzyjemne emocje

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: rozwój emocjonalny i umiejętności
społeczne

komunikacja w grupie
identyfikacja języka mimicznego-gestualnego

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: gra

Stosowane techniki: gra, debata, praca w dwójkach, imitacja

Uzasadnienie wyboru metody:  Kształtowanie u dzieci właściwych postaw prospołecznych.
Odkrywanie i doświadczanie różnorodnego i bogatego świata uczuć. Rozwijanie umiejętności
empatii. Rozwijanie umiejętności opisywania własnych uczuć. Wzmacnianie poczucia wspólnoty
w grupie poprzez zabawy.

Uczniowie ze spektrum zaburzeń
emocjonalnych.

Grupa wiekowa: 7-8 lat

Liczba uczniów w grupie: 17
uczniów

Co należy zrobić - realizacja:

rodzaj nauczyciela: wychowawca klasy, nauczyciel edukacji społecznej
rodzaj terapeuty: radny

wymagania przestrzenne: specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 
niezbędne zasoby materialne: długopisy, ołówki, kartki A4, scotch

faza przygotowawcza: 5 minut
faza realizacji 35 minut
działania uzupełniające: 5 minut

Nauczyciel zapewnia odpowiednią ilość miejsca na zajęcia 3 krzesła z , maski
przedstawiające emocje, rysunki z twarzami i emoji, emoji i dwa kolorowe sznury, arkusz
papieru, flamastry, emoji w różnych rozmiarach, klej, trzy krzesła, kartki ze słowami strach,
radość, złość; rysunki z emocjami, dymek mowy, zdjęcie twarzy.
Niezbędne zasoby ludzkie: 

Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):



Uczniowie siadają w kręgu.
Krok 1: Rozmowa "Czuję ..." 
1. Uczniowie otrzymują maski (przedstawiające emocje):
- odczytują i nazywają emocje (np. zaskoczenie, strach)
- kończą zdania: Jestem zaskoczony, gdy.... lub boję się, gdy ...
- przedstawiają je za pomocą mimiki twarzy

Krok 2: 
1. Gra "Twarze i emoty".
Dzieci mają przed sobą rysunki emocji na twarzach dzieci oraz emotki. Ich zadaniem jest
dopasowanie do siebie takich samych emocji (rysunek - emotikon).

2. Zabawa "Przyjemne i nieprzyjemne emocje"
Najpierw nauczyciel prowadzi rozmowę, że nierozsądne jest dzielenie emocji na dobre i złe,
ponieważ każda z nich jest w jakiś sposób przydatna i często adekwatna do sytuacji. Dlatego
dzieci dzielą poznane emocje na te, które odczuwają jako przyjemne i nieprzyjemne.

Tytuł zajęć: Ciało i emocje - twarze i emotki,
przyjemne i nieprzyjemne emocje

Co należy zrobić - realizacja:

W kolejnym działaniu moglibyśmy zająć się tematami: Czym są uczucia?
Gdzie rodzą się uczucia? Jak uwalniamy emocje?"

Zobacz więcej:
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/



Tytuł zajęć: Ciało i emocje - mapa emocji, trzy
krzesła

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: rozwój emocjonalny i umiejętności
społeczny

komunikacja w grupie
identyfikacja języka mimicznego-gestualnego

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: gra

Stosowane techniki: gra, debata, praca w dwójkach, imitacja

Uzasadnienie wyboru metody:  Kształtowanie u dzieci właściwych postaw prospołecznych.
Odkrywanie i doświadczanie różnorodnego i bogatego świata uczuć. Rozwijanie umiejętności
empatii. Rozwijanie umiejętności opisywania własnych uczuć. Wzmacnianie poczucia wspólnoty
w grupie poprzez zabawy.

Uczniowie ze spektrum zaburzeń
emocjonalnych.

Grupa wiekowa: 7-8 lat

Liczba uczniów w grupie: 17
uczniów

Co należy zrobić - wdrożenie:

rodzaj nauczyciela: wychowawca klasy, nauczyciel edukacji społecznej
rodzaj terapeuty: radny

Wymagania przestrzenne: specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 
Niezbędne zasoby materialne: długopisy, ołówki, kartki A4, scotch

Faza przygotowawcza: 5 minut
Faza realizacji 35 minut
Działania uzupełniające: 5 minut

Nauczyciel zapewnia odpowiednią ilość miejsca na zajęcia 3 krzesła z , maski
przedstawiające emocje, rysunki z twarzami i emoji, emoji i dwa kolorowe sznury, arkusz
papieru, flamastry, emoji w różnych rozmiarach, klej, trzy krzesła, kartki ze słowami strach,
radość, złość; rysunki z emocjami, dymek mowy, zdjęcie twarzy.
Niezbędne zasoby ludzkie: 

Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):



1. Gra "Mapa emocji"
Nauczyciel rysuje na dużym arkuszu papieru postać dziecka. Dzieci otrzymują zestaw obrazków z
emocjami. Ich zadaniem jest zaznaczenie na sylwetce - poprzez przyklejenie obrazka - miejsca, w
którym najsilniej odczuwają daną emocję.

2. Zabawa "Trzy krzesła"
Nauczyciel stawia trzy krzesła. Na każdym przykleja napis z nazwą emocji (np. strach, radość,
złość). Wybrane dziecko słucha nazw wymienianych przez nauczyciela. Gdy dziecko usłyszy np.
strach, siada na odpowiednim krześle i prezentuje tę emocję (całą swoją istotą, bez słów). I tak
na zmianę w dynamicznym tempie.

3. Zabawa "Emocja - bąbel mowy - zdjęcie twarzy"
Dzieci odczytują emocje z twarzy. Następnie dopasowują je do odpowiedniego dymka mowy.
Podczas tego zajęcia pokazujemy sobie, jak wyglądają nasze twarze. Kolejnym zadaniem jest
dobranie rysunków z różnymi emocjami do odpowiedniej buźki. Rozmawiamy o tym co jest na
rysunku i pokazujemy sobie nawzajem te same emocje.

Zobacz więcej
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/

Tytuł zajęć: Ciało i emocje - mapa emocji, trzy
krzesła

Co należy zrobić - realizacja:

W kolejnym działaniu moglibyśmy zająć się tematami: Czym są uczucia?
Gdzie rodzą się uczucia? Jak uwalniamy emocje?"



Activity title: How to communicate easily in group of introverts and
extroverts, how to recognize their needs, expectations and support
themselves. Discover who you are, do you actually know each others well?

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: Towarzyskość, bycie ekstrawertykiem i
introwertykiem w społeczeństwie

Kompetencje osobiste, społeczne i ekspresyjne, 
Kompetencje związane z mową. 

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia mowy, 

Stosowane techniki:  W grupach, ekspresja słowna , analizowanie

Powód wyboru metody:  Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie analizują siebie i swoich przyjaciół i
starają się lepiej poznać siebie nawzajem, dzięki czemu będą czuli się bardziej komfortowo i
będą mieli silną komunikację .Wiedząc o sobie więcej sprawią, że poczują się pewniej w swojej
grupie.

Przeszkody społeczne (uczniowie, którzy
czują się samotni, nie są wspierani przez
krewnych i swoich rodziców, dzieci, które
muszą odkryć swoje mocne strony, które

potrzebują uwagi, dialogu, rozmowy. 

Grupa wiekowa: 12-13 lat

Liczba uczniów w grupie: 20
uczniów

Co należy zrobić - wdrażenia:

Nauczyciel daje każdemu uczniowi kartkę z pytaniami i ołówek

Rodzaj profesora: nauczyciel języka
Rodzaj terapeuty: doradca lub logopeda 

ZAJĘCIA W POMIESZCZENIACH:
Wymagania przestrzenne: klasa
Zapotrzebowanie na materiały: papier, ołówek (dla każdego ucznia), skarpeta świąteczna

Faza przygotowawcza 20 min.



Tytuł zajęć: Jak łatwo porozumieć się w grupie introwertyków i
ekstrawertyków, jak rozpoznać ich potrzeby, oczekiwania i wspierać się.
Odkryjcie kim jesteście, czy rzeczywiście dobrze się znacie?

Co należy zrobić - wdraźanie:

Doradca mówi uczniom:
 " proszę napisać 3 cechy o sobie .Ale te cechy nie powinny dotyczyć wyglądu
fizycznego, ani cech(cech) znanych przez wszystkich.
-Doradca mówi uczniom 
" Teraz proszę złożyć kartki i włożyć je do pudełka" (lub na stół nauczyciela)
Następnie każdy uczeń losowo bierze kartkę ze świątecznej skarpety. I czyta głośno
kartkę. 
Po głośnym czytaniu uczeń próbuje zgadnąć/odnaleźć kto jest tym uczniem.( Uczeń
może zrobić tylko 2 zgadnięcia) 
Jeśli uczeń nie może znaleźć właściwej osoby, prosi grupę o znalezienie tej osoby.
Jeśli grupa nie może znaleźć właściwej osoby, uczeń (który napisał pracę) tłumaczy się. 
Każdy z uczniów w grupie czyta głośno swoją kartkę i ćwiczenie przebiega w ten
sposób.

Czy trudno było pisać o swoich cechach i o sobie? 
Czy odkryliście nowe rzeczy o sobie? 
Czy dowiedzieliście się / odkryliście nowe rzeczy / cechy o swoich przyjaciołach?
Czy po zajęciach czułeś się bardziej bliski swoim przyjaciołom? 
Czy jesteś introwertykiem, ekstrawertykiem lub ich mieszanką.

Ćwiczenie może być kontynuowane z ćwiczeniem, w którym uczniowie wybierają
przyjaciela i mówią grupie jego/jej imię głośno i mówią grupie 
" Właśnie dowiedziałem się, że (imię ucznia) jest ............ nieśmiały/ hojny itp............
Następnie nauczyciel/doradca lub terapeuta zadaje grupie poniższe pytania.

Zobacz więcej:
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/



Tytuł zajęć: Emocje i figury geometryczne

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: Rozwój emocjonalny i umiejętności
społeczne

Komunikacja w grupie, identyfikacja języka mimiczno-gestualnego
Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna:  Metodą terapeutyczną wprowadzoną na tych
zajęciach jest gra 

Zastosowane techniki: Gra, debata, praca w 2, naśladowanie

Uzasadnienie wyboru metody:  Zwiększenie wiary we własne siły i ćwiczenie analizy mimiki-
gestów, ćwiczenie empatii
Samoświadomość poprzez identyfikację pozytywnych cech osobistych i dostrzeganie
pozytywnych cech innych kolegów.

Uczniowie - spektrum zaburzeń
emocjonalnychs

Grupa wiekowa: 8- 9 lat

Liczba uczniów w grupie: 15
uczniów 

Co należy zrobić - wdrażanie:

Nauczyciel zapewnia wystarczającą ilość miejsca na aktywność 

Typ profesora: prowadzący zajęcia

IINDOOR ACTIVITIES:
Wymagania dotyczące przestrzeni: w specjalnym ośrodku edukacyjnym/ ze specjalistą z
ośrodka ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
Wymagania dotyczące materiałów: Płyta CD z muzyką relaksacyjną, odtwarzacz CD, figury
geometryczne- żółte koło, czerwony trójkąt, niebieski prostokąt, zielony kwadrat. 

Faza przygotowawcza 5 min.
Faza realizacji 35 min.
Działania uzupełniające 10 min.



Uczniowie siedzą w kręgu. W tle gra muzyka relaksacyjna.
Krok 2: Nauczyciel inicjuje ćwiczenie " Emocje jak powstają"
1. Rozmowa z dzieckiem na temat uczuć i emocji, które mamy w zależności od
różnych sytuacji. Czym są uczucia? Gdzie rodzą się uczucia?
2. Przedstawienie dzieciom definicji emocji - dostosowanej do wieku i możliwości dzieci
Emocje to coś, co rodzi się w naszym sercu, poprzez różne sytuacje i okoliczności, których jesteśmy
uczestnikami - ich źródłem jest wszystko, co nas otacza. Emocje nie są ani dobre, ani złe. Nie
podlegają ocenie moralnej, dlatego każdy ma prawo do odczuwania radości i złości. Najważniejsze
jest to, co z tymi emocjami robimy i jak pokazujemy nasze emocje innym.
Krok 3: Nauczyciel wyjaśnia zasady ćwiczenia "Odzwierciedlanie uczuć poprzez figury
geometryczne".
Figurom przypisujemy konkretne emocje, np. żółte koło - radość, czerwony trójkąt - złość,
niebieski prostokąt - smutek, zielony kwadrat - strach.
1. Nauczyciel każe pokazać, jak się czujecie, gdy:
- rodzice cię chwalą,
- ktoś cię zdenerwował
- jesteś głodny
- dostaniesz prezent
- ktoś przyłapuje cię na kłamstwie
- boli cię ząb
- boisz się dużego psa
Krok 4: Zabawa ruchowa "Podróż do krainy złości, radości i smutku"
1.Dzieci ustawiają się w kolejce i jadą do krainy złości, tu ludzie idą obrażeni, źli i
wściekli, tupią nogami, zaciskają pięści i krzyczą. Potem pociąg jedzie dalej i
dzieci zostają w krainie smutku. Tutaj ludzie chodzą smutni i płaczą. Na końcu
pociąg jedzie do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, życzliwi i pomocni
wobec siebie, witają nas serdecznie.

2. Nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, który kraj podobał im się najbardziej i dlaczego?

Emocje i figury geometryczne

Co należy zrobić - wdrażanie:

Kolejna aktywność gra "Dokończ zdanie"
- Jestem zły, kiedy ...
- Cieszę się, kiedy ...
- Jestem smutny, kiedy ...
- Jestem zaskoczony, kiedy 

https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1



Tytuł zajęć: Pochopny osąd
Kolejna aktywność gra "Dokończ zdanie"
- Jestem zły, kiedy ...
- Cieszę się, kiedy ...
- Jestem smutny, kiedy ...
- Jestem zaskoczony, kiedy ...

budowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości; 
Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: odgrywanie ról
Technique used:  drama

Uzasadnienie wyboru metody: Celem zajęć jest pobudzenie uczniów do rozwijania takich
kompetencji jak: jasne wyrażanie się, dobre prezentowanie, słuchanie i udzielanie informacji
zwrotnych. Odgrywanie ról pomaga im uświadomić sobie, że ludzie często oceniają po wyglądzie
zewnętrznym i jak ważne jest uświadomienie sobie podstawowych błędnych podejść w
interakcjach społecznych.

Uczniowie z trudnościami
edukacyjnymi, różnymi zaburzeniami

zachowania oraz zagrożeni
zwalczaniem przeszkód społecznych...

Grupa wiekowa: 11-12, 13-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 8-15
uczniów

Co należy zrobić - wdrażanie:

Faza przygotowawcza 7 h.
Faza realizacyjna 7 h.
Faza uzupełniająca 20- 40 min.

W zależności od stwierdzonych podobieństw nauczyciel może tworzyć w klasie grupy składające
się z uczniów o podobnych zainteresowaniach. Podobieństwa będą podstawą do współpracy i
unifikacji. Jeśli i kiedy pojawią się konflikty między uczniami, nauczyciel może podkreślić
podobieństwa między uczniami i poprosić ich o szukanie wzajemnego zrozumienia.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
nauczyciel wychowawca lub doradca szkolny.
Niezbędne środki materialne:
Test "Konformista - nie ja", historyjka obrazkowa, kartki papieru, fragmenty artykułu dr Urszuli
Jakubowskiej "Świat jest pełen konformistów".
Zasoby czasowe (czas trwania):



Nauczyciel wymienia kilka błędów, które popełniają ludzie i prosi klasę o poruszanie się w 7
miejscach klasy zgodnie z błędami, które popełnili. 
1. Efekt przywitania: Jedna cecha danej osoby zwraca naszą uwagę; może być pozytywna lub
negatywna np. oceniamy kogoś po ocenach, jakie dostaje w szkole lub jak się ubiera. 
2. Pierwsze wrażenie: Pierwsze wrażenie uzyskujemy w momencie, gdy poznajemy daną osobę
osobiście. 
3. Błąd logiczny: Oceniamy kogoś na podstawie jednej cechy osobowości np. wysoki mężczyzna
automatycznie jest obrońcą kobiet; uprzedzenie do blondynek (głupota) itp. 
4. Efekt wstrzymania: Mamy tendencję do oceniania ludzi, których lubimy, mniej surowo niż innych.
Sympatia może być myląca. 
5. Efekt statusu społecznego : Różne zachowania wobec osób z niższej i wyższej klasy społecznej.
(np. profesor, polityk, lekarz, kierownik, robotnik). 
6. Projekcja: Rzucanie siebie na inną osobę. np. rodzice zmuszali swoje dzieci do uczęszczania na
konkretną uczelnię, na którą chciały iść (ale nie mogły lub nie chciały), popychali je do robienia
rzeczy, które im się nie udały itp. 
7. Uprzedzenia i stereotypy: Utrwalone, fałszywe opinie zniekształcają rzeczywistość. 
Krok 2:
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje test "Konformista? -
nie ja!", a następnie cała grupa sprawdza wyniki testu. Każda grupa nadaje tytuł historyjkom
obrazkowym przyniesionym przez nauczyciela. Następnie przedstawiciel każdej grupy, wiesza na
ścianie, w widocznym miejscu, zebrane propozycje. Każda grupa pracuje z tekstem głównym -
fragmentami artykułu dr Urszuli Jakubowskiej "Świat jest pełen konformistów". Odpowiadają na
podane pytania. Każdy lider grupy dokonuje prezentacji wyników pracy poszczególnych grup.
Krok 3.
Rozmowa z uczniami o znanych im przykładach zachowań konformistycznych i
nonkonformistycznych.
Krok 4 - kontynuacja działań:
Uczniowie wchodzą w stały kontakt z innymi ludźmi. Nauczyciel pomaga uczniom nie oceniać ludzi
po wyglądzie, po pierwszym wrażeniu, uprzedzeniach czy stereotypach. Radzi im, by unikali
pochopnych osądów. Nauczyciel może od czasu do czasu organizować sesje, na których uczniowie
dzielą się swoimi doświadczeniami i podają przykłady z życia codziennego dotyczące pochopnego
osądzania i skutecznego unikania pochopnych osądów.

Pochopny osąd

Co należy zrobić - wdrażanie

https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1



Tytuł zajęć: Plemiona

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Otwartość na doświadczenia (open-mindedness): ciekawość, tolerancja, kreatywność
  (współpraca): empatia, zaufanie, współpraca

Umiejętność rozwiązywania problemów, przywództwo,
autoprezentacja 

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: ludoterapia, zarządzanie złością

zastosowana technika: gra/ćwiczenie (energizer) praca w małych grupach, wideo, rysunek,
taniec

zastosowana technika: gra/ćwiczenie (energizer) praca w małych grupach, wideo, rysunek,
taniec

Studenci z zaburzeniami poznawczymi 

Grupa wiekowa: 10-14 lat 

Liczba uczniów w grupie: 10
uczniów

Co należy zrobić- wdrażanie:

profesor geografii/wychowawca klasy, nauczyciel wspomagający, nauczyciel edukacji
społecznej
.psycholog

Wymagania przestrzenne: sala komputerowa
Wymagania materialne: Papier A3, papier kolorowy, kawałki materiału, długopisy, klej,
nożyczki, kreda, klips z okrzykiem bojowym Nowej Zelandii.

Faza przygotowawcza 5 min
Faza realizacji 35 min.
Działania uzupełniające 10 min. 

Nauczyciel upewnia się, że ma w sali 10-12 krzeseł, projektor i laptop z filmem do prezentacji,
kolorowe kredki, pisaki, papier A4,
Niezbędne zasoby ludzkie: 

Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):



Krok 1: gra z Samurajem "HA". Nauczyciel instruuje grupę w następujący sposób: jesteśmy
słynnymi Samurajami i trzymamy w rękach miecz z przewodnikiem błyskawicy dalej do innych
samurajów, ale jest pewien trik, sąsiedzi po lewej i prawej stronie są twoimi przyjaciółmi i muszą cię
chronić, gdy miniesz przewodnik błyskawicy i powiesz HA. Ci, którzy nie będą uważni, odpadają z
gry, aż zostanie tylko jeden gracz - zwycięzca. 
Krok 2: nauczyciel wraz z grupą ogląda krótki filmik z okrzykiem bojowym nowozelandzkiej ruby.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 2-4 osobowe i mówi im, że każda grupa jest plemieniem i
powinna realizować kolejne wskazania:
Każde plemię musi mieć nazwę (np. plemię czerwonych lwów) i symbol.
Każde plemię powinno mieć okrzyk bojowy (np. hurra! Lew wygra!).
Każde plemię powinno mieć swój własny język i taniec
Każde plemię opisuje codzienną rutynę plemienia
Czynności wykonywane przez plemię
Jakie są ich role w plemieniu? Kto jest przywódcą? Kto jest pomocnikiem? Każde plemię powinno
mieć kawałki materiału/papieru w określonym kolorze, który będzie je odróżniał od innych plemion;
wodza 
Każdy uczeń powinien uczestniczyć w pracach grupy i zaangażować się.
Uczniowie wykonują szkic, który powinien być reprezentatywny dla grupy, w którym powinny być
zawarte wszystkie elementy z sekcji 1-7
Każde plemię przygotowuje prezentację, decyduje kto będzie prezentował. Każdy delegat wyjdzie
na przód i dokona prezentacji rysunku. Wódz plemienia wraz ze swoim pomocnikiem prezentuje
plemię, symbol i okrzyk bojowy. Pozostałe grupy czekają i uważnie słuchają. Po zaprezentowaniu
wszystkich grup, nauczyciel proponuje, aby dwie grupy stanęły twarzą w twarz i zaznacza kredą
środek sali. Dwie grupy muszą zdobyć środek sali poprzez okrzyk bojowy i taniec. W tym
doświadczeniu nie chodzi o stymulowanie rywalizacji, ale mając za pretekst grę zespołową, daje
ono możliwość wyrażenia agresji bez destrukcji.

Na koniec nauczyciel prosi uczniów, aby usiedli i szybko pyta każdego z nich, jak się czuli podczas
zajęć, jakich emocji doświadczyli. 

Plemiona

Co należy zrobić - wdrażanie:

https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

W następnej klasie można było przeprowadzić krótką debatę
zaczynając od następujących pytań:
Kto był liderem? Jak go/ją wybraliście?
Jak pracowaliście? Czy mieliście konflikty?
Jak podzieliliście zadania? Jakie było zadanie dla każdego z was?
Czy były sytuacje, w których uczeń nie angażował się w pracę?
Dlaczego?
Można kontynuować zajęcia skoncentrowane na opanowaniu złości i
relaksacji.
Można przeprowadzić krótką sesję relaksacyjną



Tytuł zajęć: Lustro

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
Rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne

Komunikacja w grupie, identyfikacja języka mimiczno-gestualnego
Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: ludoterapia, gra

Stosowane techniki: gra, debata, praca w dwójkach, imitacja

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie wiary we własne siły i ćwiczenie analizy mimiki-
gestów, Ćwiczenie empatii, Samoświadomość poprzez identyfikację pozytywnych cech
osobistych i dostrzeganie pozytywnych cech innych kolegów.

Grupa wiekowa: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 10
uczniów

Co należy zrobić - wdrażanie:

Działania uzupełniające 10 min.

Nauczyciel zapewnia odpowiednią ilość miejsca do aktywności 10-12 krzeseł, papier a4 oraz
skotele i pisaki.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
Rodzaj profesora: wychowawca klasy, nauczyciel edukacji społecznej
Typ terapeuty: radny
Niezbędne zasoby materialne:
Zapotrzebowanie na miejsce: sala komputerowa z/ w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym/ z ekspertem z ośrodka ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
Zapotrzebowanie na materiały: długopisy, ołówki, kartki A4, scotch
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza 5 min.
Faza realizacji 35 min.

Uczniowie z rodzicami za granicą,
rodziny niepełne - spektrum zaburzeń

emocjonalnych.



Krok 1: Uczestnicy dzielą się na grupy dwuosobowe. Jeden uczeń jest A, a drugi B. A naśladuje jakąś
czynność, a B musi naśladować dokładnie to samo, w tym samym czasie, aby być lustrem partnera.
Następnie uczniowie zmieniają swoje miejsce i wznawiają ćwiczenie.

Krok 2: Nauczyciel inicjuje ćwiczenie "Ja i moje lustro"
1. Nauczyciel pisze tytuł "Co we mnie lubisz?" na tablicy i prosi uczniów o skopiowanie go na kartce.
Następnie doradca prosi uczniów o napisanie na arkuszu pięciu cech osobistych i ponumerowanie
ich w kolejności od 1 do 5. Kiedy uczniowie skończą, odkładają arkusze na bok.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby wzięli kolejną kartkę na plecy (ze skrobaczką lub igłą z zacięciem) i
prosi ich, aby podeszli do swoich rówieśników i napisali na tylnej kartce coś, co doceniają. 
Nauczyciel dąży do tego, aby na koniec każdy uczeń miał na kartce na plecach zapisane co
najmniej 4 cechy, ale nie więcej niż 5.
3. Nauczyciel prosi uczniów, aby usiedli na swoich miejscach i porównali listy z tyłu z tymi
wypełnionymi przez nich.

Krok 3: Nauczyciel otwiera sesję "Docenianie innych".
Opracowanie: Doradca zaprasza uczniów, aby usiedli w kręgu. Doradca siada w kręgu i wyjaśnia
uczniom, że wszyscy mamy dobre i mniej dobre strony i że ważne jest, aby rozpoznać, co jest
dobre w każdym z nas.
Powiedz uczniom, że celem tego ćwiczenia jest rozpoznanie własnych zalet, nauczenie się, jak
prawić i przyjmować komplementy.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby pomyśleli o jakiejś jakości, pozytywnej cesze, którą doceniają u
kolegi z lewej strony. Powinno to dotyczyć cech i atrybutów osobistych, a nie cech zewnętrznych,
takich jak uśmiech, włosy, oczy itp. Poproś uczniów, aby przekazali koledze z lewej strony to, co im
się w nim podoba. Ten, który otrzymuje komplement, odpowiada po prostu "Dziękuję". Gdy krąg
jest kompletny, powtórz ćwiczenie w przeciwnym kierunku (każdy uczestnik będzie mówił prawemu
koledze, co mu się podoba).
3. Nauczyciel omawia z uczniami znaczenie formułowania i przyjmowania komplementów.
Analizowany jest ich związek z poczuciem własnej wartości.

Debata: Do ułatwienia dyskusji po ćwiczeniu służą następujące pytania:
Jak się czuliście, będąc komplementowanymi? Dlaczego?
Jak czuliście się otrzymując komplement? Dlaczego?
Co było trudniejsze: zidentyfikowanie cechy czy otrzymanie komplementu?
Jak się czujesz, gdy jesteś w sytuacji, w której możesz powiedzieć komplement?
Jak myślisz, dlaczego ważne jest identyfikowanie własnych cech?
Jak często cenisz przyjaciół i członków rodziny za rzeczy, które dla ciebie robią?

Lustro

Co należy zrobić - wdrażanie:
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Lustro

Co należy zrobić- wdrażanie:

Na kolejnych zajęciach mogliśmy poruszyć tematy: o przyjaźni, jak integrujemy się w grupie?
naśladownictwo i gesty

Zabawa konkursowa z mimiką i pantomimą z tematem, gwiazdy telewizyjne - Zgadnij kim
jestem?



Tytuł zajęć: Gry i emocje

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
- Trening introspekcji i rozpoznawania potrzeb. 
- Wyrażanie uczuć za pomocą słów.
- Aktywizacja kanałów komunikacyjnych między nauczycielami i uczniami

jak wyżej
Rozwinięte inne kluczowe kompetencje: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grą, terapia ekspresyjna i terapia zarządzania
emocjami

Stosowane techniki: gra, debata, praca w dwójkach, imitacja

Powód wyboru metody: Ćwiczenie wpłynie w pozytywny sposób na realizację celu, ponieważ
uczniowie mają możliwość wyrażenia swoich emocji i nazwania ich. Następnie mają szansę
poznać sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami z pomocą innych uczniów. Technika ta
umożliwia nauczycielowi utrzymanie otwartych kanałów komunikacyjnych i monitorowanie
nastroju każdego ucznia. Dzieci, które nigdy nie były aktywne podczas lekcji, mają szansę
otworzyć się na innych. Uczestnicy przyznają, że nie ma złych i dobrych emocji. Wszystkie są
potrzebne i bardzo ważne dla naszego samopoczucia.

Grupa wiekowa: 7-8, 10-11 lat

Liczba uczniów w grupie: 5-7
uczniów

Co należy zrobić - realizacja:

Faza przygotowawcza 10 min.
Faza realizacji 20 min.
Działania uzupełniające 15 min.

Nauczyciel przygotowuje specjalne gry o emocjach pozytywnych i negatywnych, flashcards z
twarzami ludzi przedstawiającymi różne emocje.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
Nauczyciel wychowawca lub doradca szkolny, socjoterapeuta.
Niezbędne zasoby materialne:
flashcards z twarzami ludzi, gry planszowe 
Zasoby czasowe (czas trwania):

Uczniowie z trudnościami
edukacyjnymi, różnymi zaburzeniami

zachowania oraz zagrożeni
zwalczaniem barier społecznych.



Krok 1: Nauczyciel przygotowuje flashcards z twarzami ludzi przedstawiającymi różne emocje oraz
gry planszowe. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od rozmowy z uczniami na temat różnych emocji i
stanów emocjonalnych, które zmieniają się w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Następnie pokazuje karty z twarzami ludzi, które wyrażają różne emocje. Dzieci próbują je nazwać i
przyporządkować do sytuacji, w których się znalazły. Nauczyciel wyjaśnia, że nie ma złych i dobrych
emocji. Wszystkie są nam potrzebne do funkcjonowania. Możemy mówić o pozytywnych i
negatywnych emocjach, które każdy z nas przeżywa w inny sposób.

Krok 2:
Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady gry. Gra opiera się na kartach, które są oznakowane z dwóch
stron. Z jednej strony wymienione są różne sytuacje z życia codziennego, a z drugiej emocje, które
możemy w tych sytuacjach przeżywać. Dzieci czytają napisy na kartach i decydują o swoich
emocjach związanych z wymienionymi sytuacjami.

Krok 3:
Następnie nauczyciel pokazuje grafikę przedstawiającą daną emocję, a uczniowie muszą
dopasować do niej odpowiednią mimikę człowieka.

Krok 4:
Nauczyciel wprowadza kolejną grę planszową. Gra polega na lepszym poznaniu siebie i innych
graczy. Gracz wybiera kartę ze stosu i czyta na głos tekst, który się na niej znajduje. Zastanawia się,
jak odbiera dane słowo lub słowa: pozytywnie, neutralnie czy negatywnie. Wybiera odpowiedni
żeton emocji i odkłada go na bok, aby nikt nie widział odpowiedzi. Pozostali uczestnicy próbują
odgadnąć ich wybór.

Na zakończenie nauczyciel podsumowuje lekcję, zadając uczniom pytania dotyczące emocji i
sposobów radzenia sobie z nimi.
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Gry i emocje

Co należy zrobić - realizacja:



Tytuł zajęć: Ściana emocji

Wyrażanie emocji.
-Poznanie różnych emocji

Rozwijanie umiejętności emocjonalnych: 

Kompetencje społeczne i obywatelskie
Świadomość i ekspresja kulturalna

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia emocji, Terapia gier

Zastosowana technika:  Ćwiczenia - ekspresja werbalna

Uzasadnienie wyboru metody: Uświadomienie uczniom różnorodności emocji

Grupa wiekowa: 10-13 lat

Liczba uczniów w grupie: 10
uczniów

Co należy zrobić - wdrażanie:

Faza przygotowawcza 10 min.
Faza realizacji 40 min.
Działania uzupełniające 10 min.

Nauczyciel opowiada uczniom o wykonywanej czynności.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
Doradca zawodowy (Guidance counselor)
Nauczyciel plastyki
Niezbędne zasoby materialne:
Ściana, na której będą rysować wizualizacje, pędzel i farby.
Zasoby czasowe (czas trwania):

Uczniowie z barierami społecznymi i
emocjonalnymi, trudnościami

wychowawczymi
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W szkolnym ogrodzie doradca informuje o działaniach i pyta ich, jakie mogą być różne emocje. Po 
odpowiedzi uczniów, nauczyciel pokazuje im ścianę, na której mogą namalować różne emocje. 
 i daje im na to wystarczająco dużo czasu.

Ściana emocji

Co należy zrobić- wdrażanie:

Poznają i uświadamiają sobie różne emocje, inne niż te dobrze znane (jak szczęście, smutek itp.) 
 Pytania;
 -Jakich różnych emocji się nauczyli?



Tytuł zajęć: Pudełko emocji

 Trening introspekcji i rozpoznawania potrzeb. 
-Aktywizacja kanałów komunikacji między nauczycielami a uczniami.

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 

jak wyżej
Rozwinięte inne kluczowe kompetencje: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: terapia grą, terapia ekspresyjna i terapia zarządzania
emocjami.

Zastosowana technika: gra

Uzasadnienie wyboru metody: 

Grupa wiekowa: 7-8, 11-12 lat

Liczba uczniów w grupie: 10
uczniów

Co należy zrobić - wdrożenie:

Faza przygotowawcza 10 min.
Faza realizacji 20-30 min.
Działania uzupełniające 20 min.

Nauczyciel przygotowuje specjalne pudełko, które będzie wykorzystywane do dalszego
wykonywania podczas zajęć, flashcards z twarzami ludzi przedstawiającymi różne emocje
oraz quizy online związane z emocjami i ich rozpoznawaniem.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
Nauczyciel języka obcego lub nauczyciel wychowawca
Niezbędne zasoby materialne:
Pudełko, paski papieru, flamastry, flashcards z twarzami ludzi, komputer, projektor cyfrowy,
tablica lub telewizor interaktywny, quizy online
Zasoby czasowe (czas trwania):

Uczniowie z trudnościami
edukacyjnymi oraz zagrożeni

zwalczaniem przeszkód społecznych.
 

Ćwiczenie będzie miało pozytywny wpływ na realizację celu, ponieważ uczniowie mają
możliwość wyrażenia, na początku anonimowo, swoich problemów i emocji, a następnie mają
szansę poradzić sobie z negatywnymi emocjami z pomocą innych uczniów. Technika ta
pozwala nauczycielowi na utrzymanie otwartych głębokich kanałów komunikacyjnych i
monitorowanie nastroju każdego ucznia. Dzieci, które nigdy nie zostawiają wiadomości, inne,
które zostawiają ich zbyt wiele, treść wiadomości i wiele innych, możliwych do wykrycia w
dyskusji grupowej, są ważnym wskaźnikiem oceny.
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Krok 1:
Nauczyciel przygotowuje specjalne pudełko (z kartonu, drewna, plastiku - do wyboru), które będzie
służyło do dalszego wykonywania podczas zajęć oraz flashcards z twarzami osób pokazujących
różne emocje. 
Krok 2:
Nauczyciel zaprasza uczniów, aby włożyli do pudełka wiadomości dotyczące złych uczuć w związku
z możliwymi nieszczęśliwymi sytuacjami. Następnie wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielem siadają
w półkolu, tak aby wszyscy mogli się dobrze widzieć. Nauczyciel czyta na głos wiadomości.
Następnie zapraszają uczniów do komentowania swoich emocji, jeśli mają na to ochotę. Kierunek
działań dydaktycznych powinien być dyskretny, ze szczególną uwagą, aby nie zaniedbać żadnego
komunikatu.
Krok 3:
Nauczyciel przygotowuje quiz online związany z emocjami, a uczniowie wykonują zadania quizowe,
następnie nauczyciel przeprowadza disscussion na temat emocji i stanów emocjonalnych.

Pudełko emocji

Co należy zrobić - wdrażanie:

Nauczyciele zapraszają uczniów do znalezienia możliwego rozwiązania, aby uniknąć, poprawić,
rozwiązać problemy, które wywołały złe emocje.



Tytuł zajęć: Stres nie jest cool

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
 kompetencje społeczne i osobiste

poznanie stresu, jego źródła i różnych sposobów radzenia sobie ze stresem
poznanie własnych reakcji na stres
zapoznanie się ze sposobami rozładowywania napięć emocjonalnych

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

zastosowana metoda terapeutyczna: arteterapia

Zastosowana technika: dyskusja, rozmowa

Uzasadnienie wyboru metody: 

Co należy zrobić - wdrażenie:

arkusze ćwiczeniowe, tablica i kreda
kartka z fotografiami 
muzyka relaksacyjna, 
arkusze papieru, kredki i/lub mazaki do wykonania plakatu

Faza przygotowawcza 10 min.
Faza realizacji 20-30 min.
Działania uzupełniające 20 min.

Niezbędne zasoby ludzkie: 
Nauczyciel języka lub nauczyciel wychowawca
Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):

Grupa wiekowa: 10-11 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-12
uczniówUczniowie z trudnościami

emocjonalnymi, przeszkodami
społecznymi i ekonomicznymi.

 

zdobycie umiejętności pozytywnego myślenia, doprowadzenie do zmiany postawy młodych
ludzi wobec życia i świata oraz traktowanie sytuacji trudnych i stresujących jako wyzwania, a
nie zagrożenia.
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Nauczyciel dzieli klasę na zespoły składające się z 3-4 uczniów. Rozdaje arkusze pracy. Każdy zespół
ma za zadanie określić odpowiedź na następujące pytania:
z czym kojarzy ci się słowo stres?
Jakie sytuacje cię stresują?
Co czujesz, gdy stajesz w obliczu sytuacji stresowej?
Co to jest stres?
Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów.
Nauczyciel rozdaje arkusze robocze dotyczące różnych reakcji na stres. 
Uczniowie zaznaczają własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych (uczniowie rozdają
arkusze) - nauczyciel zapisuje na tablicy najczęściej spotykane - wspólnie określają i podkreślają te
działania, które są pozytywne
Nauczyciel proponuje uczniom inne sposoby radzenia sobie z nadmiernym napięciem: różne
techniki relaksacyjne, projektowanie pozytywnych zdarzeń, pozytywne myślenie i wizualizacja
- proste ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające mięśnie 

Stres nie jest cool

Co należy zrobić - wdrażenie:

Wykonanie plakatów na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim.
Podsumowanie zajęć i ewaluacja



Tytuł zajęć: Jesteśmy wyrozumiali

stymulowanie i pobudzanie zdolności percepcyjnych uczniów
poznawanie emocji
rozwijanie kreatywności i samodzielnego myślenia

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 

rozumienie ze słuchu
interpretowanie tekstów bajek z wykorzystaniem mowy ciała, gestów oraz przypisywanie
przedmiotom cech ludzkich
eliminowanie napięcia i stresu związanego z udzielaniem spontanicznych odpowiedzi w
języku angielskim

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Stosowana metoda terapeutyczna: metoda totalnej reakcji fizycznej, pantomima, drama

Technique used:  dyskusja, aktorstwo

Uzasadnienie wyboru metody: 

Co należy zrobić - wdrażanie:

tablica i kreda
karty z twarzami
hula-hoop
różne przedmioty w zależności od potrzeb (do odgrywania dramy)

Faza przygotowawcza 10 min.
Faza realizacji 20-30 min.
Działania uzupełniające 10 min.

Niezbędne zasoby ludzkie: 
Nauczyciel języka angielskiego
Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):

Grupa wiekowa: 10-12 lat

Liczba uczniów w grupie: 10-16
uczniówDzieci nieśmiałe, introwertyczne z

problemami logopedycznymi.
 

uczeń nie odczuwa wewnętrznego niepokoju związanego z koniecznością ustosunkowania się
do słuchanego tekstu, chodzi o słuchanie i własną wizję interpretacji z wykorzystaniem mimiki,
ruchu ciała i dostępnych wokół przedmiotów, ruch ciała powoduje rozciąganie mięśni, a tym
samym większą swobodę interpretacji.
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Krok 1 Nauczyciel przeprowadza z uczniami burzę mózgów na temat różnych emocji, które potrafią
nazwać w języku angielskim.

Krok 2 Nauczyciel pokazuje karty przedstawiające twarze z różnymi emocjami, uczniowie pokazują
te emocje za pomocą swojego ciała i twarzy

Krok 3 Uczniowie czytają tekst bajki (lub bajek - zależy to od znajomości języka angielskiego)

Krok 4 Uczniowie odgrywają dramę i pantomimę postaci opisanych w bajkach. Mogą użyć różnych
przedmiotów, np. hula hoop jako ramy do gry (patrz zdjęcie poniżej).

Jesteśmy wyrozumiali

Co należy zrobić - wdrażanie:

Dyskusja i ewaluacja



Grupa wiekowa: 7-8 lat

Liczba uczniów w grupie: 15
uczniówUczniowie z problemami społecznymi.

 

Tytuł zajęć: Kompetencje społeczne kształtowane
przez gry: transport, kolory, co się zmieniło

rozwój kompetencji społecznych
rozwój kompetencji emocjonalnych

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: 

współpraca
komunikacja w grupie
myślenie taktyczne
zwinność i koordynacja ruchowa

Rozwinięte inne kluczowe kompetencje: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: gra

Zastosowana technika: gra, praca w grupach

Uzasadnienie wyboru metody:

Co należy zrobić - realizacja:

Nauczyciel wychowania fizycznego lub wychowawca
Niezbędne zasoby materialne:

Faza przygotowawcza 5 min
Faza realizacji 20-30 min
Faza uzupełniająca 10 min

Niezbędne zasoby ludzkie: 

Zasoby materialne: tkanina animacyjna
Zapotrzebowanie na miejsce: sala gimnastyczna
Zasoby czasowe (czas trwania):

Nauczyciel zapewnia odpowiednią przestrzeń dla klasy, przygotowuje niezbędne
wyposażenie.

uczenie współpracy i komunikacji w grupie poprzez wspólną zabawę i ruch
zwiększanie wiary we własne siły, ćwiczenie empatii, samoświadomości poprzez identyfikację
pozytywnych cech osobistych i dostrzeganie pozytywnych cech innych.
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Transport - uczestnicy trzymają napiętą chustę, na której stoi miska z wodą. Zadaniem grupy jest
przeniesienie chusty w ustalone wcześniej miejsce. Zamiast miski z wodą można użyć innego
rekwizytu.

Kolory - uczestnicy tańczą w rytm muzyki wokół chusty animacyjnej. Gdy muzyka ustaje, stają na
kolorze podanym przez prowadzącego.

Zabawa liczbowa - uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Liczą do czterech (każdy zapamiętuje
swój numer). Na sygnał prowadzącego grupa porusza się w lewo krokiem wstecznym. Następnie
prowadzący wywołuje cyfry od 1 do 4. Osoby oznaczone cyframi puszczają chustę i okrążają ją w
przeciwnym kierunku w prawo, starając się jak najszybciej wrócić na swoje miejsce. Wygrywa
osoba, która pierwsza tego dokona. Zamiast numerów można wywoływać dzieci według np. koloru
włosów, koloru ubrania.

Co się zmieniło - uczestnicy stają w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając chustę na wysokości
pasa. Prowadzący wybiera osobę (może być ich więcej), która wchodzi pod chustę. Następnie
wszyscy otwierają oczy i zgadują, kto jest pod szalikiem. Zamiast osoby pod szalem można ułożyć
kilka przedmiotów, które można dodawać lub zabierać.

Kompetencje społeczne przez gry: transport,
kolory, co się zmieniło

Co należy zrobić - wdrażanie:

Relaks i uspokojenie



Grupa wiekowa: 7-8 lat

Liczba uczniów w grupie: 15
uczniówUczniowie z problemami społecznymi

 

Tytuł zajęć: Kompetencje społeczne  przez gry: złap
paczkę, naleśnik, sałatka owocowa, rekin

rozwój kompetencji społecznych
rozwój kompetencji emocjonalnych

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 

współpraca, tolerancja, asertywność
komunikacja w grupie
myślenie taktyczne
zwinność i koordynacja ruchowa
pokojowe rozwiązywanie konfliktów

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 

Zastosowana metoda terapeutyczna: gra

Zastosowana technika: gra, praca w grupach

Uzasadnienie wyboru metody: 

Co należy zrobić - wdrażanie:

zasoby materialne: tkanina animacyjna
zapotrzebowanie na miejsce: sala gimnastyczna

Faza przygotowawcza 5 min
Faza realizacji 20-30 min.
Faza uzupełniająca 10 min

Niezbędne zasoby ludzkie: 
Nauczyciel wychowania fizycznego lub wychowawca
Niezbędne zasoby materialne:

Zasoby czasowe (czas trwania):

Nauczyciel zapewnia odpowiednią przestrzeń dla klasy, przygotowuje niezbędne
wyposażenie.

Zwiększenie wiary we własne siły, ćwiczenie empatii, samoświadomości poprzez identyfikację
pozytywnych cech osobistych i dostrzeganie pozytywnych cech innych.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Złap paczkę - grupa tworzy koło, trzymając chustę, na której umieszczona jest piłka. Wyznaczona
osoba zajmuje miejsce pod chustą, wyciągając ręce przez otwór. Zadaniem zawodników jest tak
poprowadzić piłkę, aby dotarła do ich rąk.

Naleśnik - osoba leżąca na krawędzi chusty jest zawinięta (głowa musi pozostać poza chustą).
Osoba ta próbuje się samodzielnie wywinąć.

Sałatka owocowa - uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Dzielą się na cztery lub pięć rodzajów
owoców np. gruszki, banany, cytryny, truskawki, kiwi itp. Grupa wachluje chustą. Gdy jest ona
wysoko prowadzący nazywa owoc, a osoby należące do tych typów biegną pod nią zamieniając się
miejscami i łapiąc za pozostałe uchwyty. Na słowo "sałatka owocowa" - wszyscy zamieniają się
miejscami.

Rekin - dwoje dzieci jest schowanych pod szalikiem, reszta siedzi na brzegu szalika trzymając go
na wysokości ramion, nogi mają schowane pod szalikiem. Dwie kolejne osoby chodzą wokół chusty
- są to obrońcy. Dzieci ukryte pod chustą "rekiny" okrążają chustę i wybierają osobę, którą ciągną
za nogi pod chustę. Obrońcy mogą ratować przed wciągnięciem. Gdy dziecko zostanie wciągnięte
do połowy tułowia staje się rekinem.

Kompetencje społeczne przez gry: 
złap paczkę, naleśnik, sałatka owocowa, rekin

Co należy zrobić - wdrażanie:

Relaks i uspokojenie



Nazwa: Prywatna wizyta

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- Empatia, świadomość uczuć i myśli innych ludzi

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
- Współpraca, branie odpowiedzialności i pewność siebie

Zastosowana metoda terapeutyczna:  Terapia oparta na emocjach

Zastosowane techniki: ekspresja słowna, praca w grupie

Uzasadnienie wyboru metody: To ćwiczenie pozwoli uczniom zrozumieć, jak inni czują i co inni
myślą oraz İt pomaga im wziąć odpowiedzialność w grupie.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki 

zakończenie nauki i/lub przeszkody
społeczne.

Co zrobić - wdrażanie:

Nauczyciele każą uczniom przygotować pytania, które będą zadawane osobom w domu opieki. I
wcześniej umawiają się na spotkanie.

Zasoby ludzkie:
• Nauczyciele, doradca szkolny, dyrektor szkoły
Niezbędne zasoby materialne:
- Wymagania przestrzenne: Dom Pomocy Społecznej, park
- Wymagane materiały: Kamera wideo, formularz zgody rodziców (ponieważ zajęcia odbywają się
poza szkołą) papier, długopis.
Czas:
• Przygotowanie 10 min. Realizacja 40 m.   Kontynuacja: 20min.

        Krok 1 - Uczniowie rozmawiają z osobami przebywającymi w domu opieki. 

Grupa wiekowa: 10-14 lat

Liczba uczniów w grupie: 10



Krok 2: Zadają przygotowane wcześniej pytania.
Krok 3: Robią notatki, nagrania wideo i zdjęcia.
Krok 4: Jest to krok opcjonalny.Uczniowie mogą wykonać z nimi ćwiczenie polegające na czytaniu
książki.

Nazwa: Prywatna wizyta

Na koniec zajęć zadaje się te pytania, aby zmierzyć wpływ zajęć na uczniów.
- Jak czułeś się podczas i po wizycie?
- Jak czuli się ludzie w domu opieki podczas wizyty?
- Jak byś się czuł/a, gdybyś tam mieszkał/a?
- Gdybyś tam mieszkał, co sprawiłoby, że byłbyś szczęśliwy?

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo



Nazwa: Puzzle emocji

Rozwinięta umiejętność społeczno-emocjonalna: 
- Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna otwartość, ciekawość, tolerancja, kreatywność, 
empatia, zaufanie, współpraca, harmonia

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 
-świadomość kulturowa i kompetencje w zakresie wyrażania opinii

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia zajęciowa (z wykorzystaniem umiejętności
manualnych), terapia grupowa

Stosowane techniki: analizowanie, opisywanie i docenianie, werbalizowanie 
 

Uzasadnienie wyboru metody: Zajęcia te tworzą zabawowe konteksty uczenia się zgodnie z
potrzebami dziecka w celu optymalizacji zarządzania emocjami własnymi i innych osób. Rozwija
zdolności intuicyjne i twórcze uczniów, podnosi ich samoocenę, przyczynia się do rozwoju ich
zdobyczy poznawczych i umiejętności motorycznych. 

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki 

zakończenie nauki i/lub przeszkody
społeczne.

Co zrobić - wdrażanie:

Zapewnienie niezbędnych materiałów.
Zasoby ludzkie:
·       Nauczyciel sztuki, psycholog
Zasoby materialne:
·Przesterzeń: inna instytucja, klasa
·Materiały: glina lub ciasto do zabawy, drewniana łopatka, plansza 
Czas :
·      Przygotowanie: 10 min. 
·      Realizacja: 40 m.  
·      Kontynuacja: 10 min.

Wiek: 7-12
Liczba uczniów w grupie: 10 



Nazwa: Puzzle emocji

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo

Krok-1 Nauczyciel plastyki grupuje uczniów w 3 zespoły. (kolejność alfabetyczna)
Krok-2 Dzieci wykonają puzzle z gliny. Każdy zespół otrzyma kartkę ze słowem wyrażającym emocję
(radość, smutek, złość) i będzie miał za zadanie wyrazić je wizualnie (np. słońce, chmura, błyskawica,
wir) w płaskorzeźbie. 
Krok 4. Będą musieli indywidualnie stworzyć elementy układanki, które na końcu pracy muszą zostać
złożone i stworzyć jednolitą całość, która będzie zawierała obraz odpowiadający danej emocji. 
Krok- 5- Nie będą samodzielnie rozdzielać swoich ról i obowiązków w ramach mikrogrupy. Na koniec
uczestnicy otrzymają kawałki innego zespołu i będą mieli za zadanie zrekonstruować powstały obraz i
jednocześnie określić ekspresję emocjonalną.      
Psycholog i nauczyciel plastyki wezmą pod uwagę i odnotują w karcie aktywności:
Rozwój zdolności samopoznania (poprzez zabawę w eksplorację psycho-sensoryczną). Współpracę
przy tworzeniu wspólnego projektu. 
Umiejętność wykonania pracy.

Psycholog i nauczyciel plastyki uwzględnią i odnotują w karcie aktywności:
-rozwijanie zdolności do samopoznania 
  (poprzez zabawę w eksplorację psycho-sensoryczną).
-Współdziałanie w tworzeniu wspólnego projektu.
-Umiejętność wykonania pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo


Nazwa: Wizyta w Bajkowym Domu

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
- Rozpoznawanie emocji i rozumienie różnych emocji, rozwijanie kompetencji kreatywności

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-pewność siebie, umiejętność wyrażania emocji i świadomość kulturowa 

Zastosowana metoda terapeutyczna:  Terapia oparta na emocjach

Zastosowane techniki: Ekspresja słowna, słuchanie i opowiadanie

Uzasadnienie wyboru metody: Uczniowie mogą zrozumieć mocne i słabe strony różnych emocji
ukrytych w różnych bohaterach bajki. Mogą rozwijać swoją pewność siebie. Dzięki zajęciom
polegającym na opowiadaniu historii przyczynia się do rozwoju zdolności uczniów do wyrażania
siebie w sposób werbalny.

Students at  the risk of early school
leaving and/or social obstacles and

educational challenges

Co zrobić - wdrażanie:

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować podczas wykonywania
czynności.
Niezbędne zasoby ludzkie: 
-nauczyciele języka angielskiego i klasy
Niezbędne zasoby materialne:
-Wymagania przestrzenne: Domek z bajki.
-Wymagania materiałowe: Kostki z bajki
Zasoby czasowe (czas trwania):
-Faza przygotowawcza 10 min.
-Faza realizacji 40 m.
-Faza kontynuacji 20 min..

Wiek: 10-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10

Sekwencja 1:
Krok 1 - Uczniowie odwiedzają Dom Bajek.   
Krok 2: Słuchają bajki opowiadanej przez nauczyciela.  Spierają się na temat baśni. 
Krok 3: Opowiadają bajki używając kostek z bajkami.



 Krok 2: Zadają przygotowane wcześniej pytania.
 Krok 3: Robią notatki, nagrania wideo i zdjęcia.
 Krok 4: Jest to krok opcjonalny.Uczniowie mogą wykonać z nimi ćwiczenie polegające na czytaniu
książki. 

Nazwa: Wizyta w bajkowym domu

Nauczyciel oprowadza uczniów po domu bajek, a uczniowie słuchają bajek w domu bajek.
Ponieważ bohaterami bajki są emocje, które są również bohaterami opowieści, nauczyciel pyta o
ich wrażenia z bajki i prosi o wyrażenie swoich preferencji co do różnych emocji i postaci
opisanych w bajce.
 Uczniowie proszeni są o kreatywne opowiadanie bajek z wykorzystaniem kostek bajkowych.
Uczniowie, którzy opowiadają, są pytani, jak się czuli podczas opowiadania.

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nazwa: Lustro

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
- Rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-komunikacja w grupie, identyfikacja języka mimiczno-gestycznego  

Stosowana metoda terapeutyczna:  gra, taniec i ludoterapia 

Zastosowana technika: gra, debata, praca w 2, naśladowanie

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie wiary we własne siły i ćwiczenie analizy mimiczno-
gestowej, ćwiczenie empatii. Samoświadomość poprzez identyfikację pozytywnych cech
osobistych i dostrzeganie pozytywnych cech innych kolegów.

Uczniowie z rodzicami za granicą,
rodziny niepełne

Co zrobić - wdrażanie:

Wiek: 10-14 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 

Nauczyciel zapewnia odpowiednią ilość miejsca do aktywności 10-12 krzeseł, papier a4 oraz pisaki
Niezbędne zasoby ludzkie:
- rodzaj nauczyciela: wychowawca klasy, nauczyciel edukacji społecznej
- typ terapeuty: koinstruktor
Niezbędne zasoby materialne:
- Zapotrzebowanie na miejsce: sala komputerowa z/lub w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym/specjalista z ośrodka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Potrzebne materiały: długopisy, ołówki, kartki A4, skrobanka
Zasoby czasowe (czas trwania):
- Faza przygotowawcza 5 min. 
- Faza realizacji 35 m.   
- Działania uzupełniające 10 min.

Sekwencja 1:
Krok 1 - Uczestnicy dzielą się na grupy dwuosobowe. Jeden uczeń jest A, a drugi B. A naśladuje jakąś
czynność, a B musi naśladować dokładnie to samo, w tym samym czasie, aby być lustrem partnera.
Następnie uczniowie zmieniają swoje miejsce i wznawiają ćwiczenie.
Krok 2 - Nauczyciel inicjuje ćwiczenie "Ja i moje lustro"
- Nauczyciel pisze tytuł "Co we mnie lubisz?" na tablicy i prosi uczniów o skopiowanie go na kartce.
Następnie doradca prosi uczniów o napisanie na arkuszu pięciu cech osobistych i ponumerowanie ich w
kolejności od 1 do 5. Kiedy uczniowie skończą, odkładają arkusze na bok.
- Nauczyciel prosi uczniów, aby wzięli kolejną kartkę papieru na plecy (ze skrobaczką lub igłą z zacięciem)
i prosi ich, aby podeszli do swoich rówieśników i napisali na tylnej kartce coś, co doceniają. 



Nauczyciel zapewnia odpowiednią ilość miejsca do aktywności 10-12 krzeseł, papier A4 oraz pisaki
Niezbędne zasoby ludzkie:
- rodzaj nauczyciela: wychowawca klasy, nauczyciel edukacji społecznej
- typ terapeuty: koinstruktor
Niezbędne zasoby materialne:
- Zapotrzebowanie na miejsce: sala komputerowa z/lub w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym/specjalista z ośrodka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Wymagania materiałowe: długopisy, ołówki, kartki A4, skrobanka
Czas trwania:
- Faza przygotowawcza 5 min. 
- Faza realizacji 35 m.   
- Działania uzupełniające 10 min.

Sekwencja 1:
Krok 1 - Uczestnicy dzielą się na grupy dwuosobowe. Jeden uczeń jest A, a drugi B. A naśladuje jakąś
czynność, a B musi naśladować dokładnie to samo, w tym samym czasie, aby być lustrem partnera.
Następnie uczniowie zmieniają swoje miejsce i wznawiają ćwiczenie.
Krok 2 - Nauczyciel inicjuje ćwiczenie "Ja i moje lustro"
- Nauczyciel pisze tytuł "Co we mnie lubisz?" na tablicy i prosi uczniów o skopiowanie go na kartce.
Następnie doradca prosi uczniów o napisanie na arkuszu pięciu cech osobistych i ponumerowanie ich
w kolejności od 1 do 5. Kiedy uczniowie skończą, odkładają arkusze na bok.
- Nauczyciel prosi uczniów, aby wzięli kolejną kartkę papieru na plecy (ze skrobaczką lub igłą z
zacięciem) i prosi ich, aby podeszli do swoich rówieśników i napisali na tylnej kartce coś, co doceniają.

Nazwa: Lustro

Socio-emocjonalne rozwijanie umiejętności: 
- Rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-komunikacja w grupie, identyfikacja języka mimiczno-gestowego

Stosowana metoda terapeutyczna:  gra, taniec i ludoterapia 

Zastosowana technika: gra, debata, praca w 2, naśladowanie

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie wiary we własne siły i ćwiczenie analizy mimiczno-
gestowej, ćwiczenie empatii. Samoświadomość poprzez identyfikację pozytywnych cech osobistych
i dostrzeganie pozytywnych cech innych kolegów.

Uczniowie z rodzicami za granicą,
rodziny niepełne

Co zrobić - wdrażanie:

Wiek: 10-14 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 



Nazwa: Trzy cechy

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
- kompetencje ogólnospołeczne

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-komunikacja w grupie, identyfikacja języka mimiczno-gestowego 

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia mowy 

Zastosowana technika: ekspresja słowna, analizowanie

Powód wyboru metody: Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie analizują siebie i swoich przyjaciół i
starają się lepiej poznać siebie nawzajem, dzięki czemu będą czuli się bardziej komfortowo i będą
mieli silną komunikację. Lepsza znajomość siebie nawzajem sprawi, że poczują się pewniej w swojej
grupie.

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki i/lub przeszkodami

społecznymi (uczniowie z rodzicami
pracującymi za granicą, rodziny niepełne)

Co zrobić - wdrażanie:

Wiek: 10-14 lat
Liczba osób w grupie: 10 

Nauczyciel daje każdemu uczniowi papier i ołówek
 Niezbędne zasoby ludzkie:
rodzaj nauczyciela: nauczyciel języka obcego 
rodzaj terapeuty: doradca
Niezbędne zasoby materialne:
   Wymagania przestrzenne: klasa
   Zapotrzebowanie na materiały: papier, ołówek (dla każdego ucznia) i arkusz ćwiczeniowy w kratkę 
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza 20 min. 
Faza realizacji 35 m.   
Faza uzupełniająca 10 min.

Sekwencja 1:
 Krok 1 - -Doradca mówi uczniom:
"proszę napisać 3 cechy o sobie. Nie powinny one jednak dotyczyć wyglądu fizycznego ani cech, które
znają wszyscy.



Nazwa: Trzy cechy

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=t06wrReHpI8
 

Krok 2: Doradca mówi uczniom. 
 "Teraz proszę złożyć kartki i włożyć je do pudełka". (lub na stole nauczyciela) Następnie każdy uczeń
losowo bierze papier z pudełka. I głośno czyta kartkę. Po głośnym czytaniu uczeń próbuje
zgadnąć/odszukać kto jest tym uczniem. (Uczeń może zrobić tylko 2 zgadnięcia) Jeśli uczeń nie może
znaleźć właściwej osoby, prosi grupę o znalezienie tej osoby. Jeśli grupa nie może znaleźć właściwej
osoby, uczeń (który napisał pracę) tłumaczy się. 
 Krok 3: Doradca zadaje uczniom pytania takie jak:
 Czy trudno było pisać o swoich cechach i o sobie? 
 Czy nauczyłeś się / odkryłeś nowe rzeczy / cechy o swoich przyjaciołach?
 Czy odkryłeś/aś nowe rzeczy o swoich przyjaciołach? 
 Czy po zajęciach czułeś się bardziej zżyty ze swoimi przyjaciółmi? 

Ćwiczenie może być kontynuowane poprzez zadanie, w którym uczniowie wybierają przyjaciela i mówią
mu/jej, że 
"Właśnie dowiedziałem się, że jesteś ............ nieśmiały/ hojny itp............

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Emocje i taniec

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
- Rozwój społeczno-emocjonalny i rozwój kreatywności

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-zwiększenie poczucia własnej wartości i odprężenie  

Stosowana metoda terapeutyczna:  gra przez śpiew tańca/ ludoterapia i meloterapia

Zastosowane techniki: debata, rozmowa, zabawa, taniec

Uzasadnienie wyboru metody: Pobudzenie kreatywności w ruchu, poczucia przynależności do
grupy oraz identyfikacji podstawowych emocji poprzez meloterapię i taniec

Uczniowie z rodzin niepełnych - uczniowie
zagrożeni przedwczesnym zakończeniem

nauki.
 

Co zrobić - wdrażanie:

Wiek: 10-14 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 

type of teacher: music teacher 
type of therapist: couselor

Space requirements: computer hall
Material requirements: tape recorder and many compilation, genres of music (waltz, rock,
classical music, African rhythms, etc.),
Worksheet 

Preparatory phase: 20 min 
Implementation phase: 35 min 
Follow-up: 10 min.

The teacher prepares the classroom, 10 chairs, ensures that he/she has the 10 songs, the
questions for debate, the annex.
Human resources necessary:

Material resources necessary:

Time resources (duration):

Sekwencja 1:
Krok 1 - Doradca zaprasza uczniów uczestniczących w zajęciach, aby usiedli w kręgu wokół nauczyciela
doradcy i nauczyciela muzyki. Doradca zachęca uczniów do dokończenia następującego zdania:
Today I am ..... name a color (blue) and I feel ... (emotion).



Krok 2: Doradca zaprasza uczniów do tańca, mówiąc, że ich zadaniem jest wymyślenie tańca, w
którym jedynym celem jest bycie w rytmie muzyki. Doradca ostrzega grupę, że podczas improwizacji
rodzaj muzyki będzie się często zmieniał i każdy będzie musiał jak najszybciej dostosować się do
nowego rytmu. Po wyjaśnieniu wszystkiego, uczestnicy usłyszą piosenki, proponując co najmniej
dziesięć różnych utworów muzycznych, z których każdy może trwać około 2-3 minut.

Krok 3: Po zakończeniu improwizacji prowadzący zbiera grupę w kręgu i prosi uczniów o wypełnienie
arkusza roboczego.
 W tabeli uczniowie identyfikują każdy utwór i jego kolejność.
 Kolejnym krokiem jest określenie biegunowości emocji, które towarzyszą wariacjom muzycznym.
 W sytuacji, gdy doradca zaobserwuje ucznia, który jest całkowicie wytrącony z rytmu, może
interweniować, tańcząc z nim, by przekazać mu swoje poczucie rytmu. Jeśli pożądane jest
poprowadzenie grupy w kierunku rozładowania energii, wskazane jest wykorzystanie rytmów
afrykańskich, ponieważ tworzą one silne połączenia z ziemią i rytmicznie prowadzą do ważnego
rozładowania lub doładowania energii.

 Krok 4: Debata zostaje zainicjowana, na co dwóch nauczycieli, a uczniowie odpowiadają na pytania:
Jakie było 10 utworów? Prawidłowa kolejność to .....
Jak czuliście się podczas tańca? Czy było to pozytywne / negatywne doświadczenie?
Czy udało wam się wymyślić kroki we wszystkich gatunkach?
Gdzie napotkałeś trudności?
Które części Ci się podobały, a które nie?
Co czułeś w różnych utworach, które wybrałeś? Nazwij emocje.
Jakie wspomnienia się w tobie obudziły?
Przy jakiej muzyce czuliście się lepiej lub gorzej?
Dlaczego słuchamy muzyki?
A co z tańcem?
Dlaczego jedni postanowili polubić pewne utwory, a inni inne?

Nazwa: Emocje i taniec

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=SEYjNwxEpJc
 
 

Kontynuacją zajęć może być aktywność, w której uczniowie prezentują ulubioną piosenkę i angażują
grupę do tańca.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nazwa: Pudełko emocji

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: Trening introspekcji i rozpoznawania
potrzeb. - Aktywizacja kanałów komunikacji między nauczycielami i uczniami

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:  Świadomość emocji własnych i innych osób oraz
wykrywanie różnych sposobów wyjścia z problemów i negatywnych emocji.

Zastosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia gier, terapia ekspresyjna i terapia zarządzania emocjami 

Zastosowana technika: ćwiczenia z zakresu ekspresji pisemnej i werbalnej 

Powód wyboru metody: Ćwiczenie wpłynie w pozytywny sposób na realizację celu, ponieważ
uczniowie mają możliwość wyrażenia, na początku anonimowo, swoich problemów i emocji, a
następnie mają pewną szansę poradzenia sobie z negatywnymi emocjami z pomocą innych
uczniów. Technika ta pozwala nauczycielowi na utrzymanie otwartych głębokich kanałów
komunikacyjnych i monitorowanie nastroju każdego ucznia. Dzieci, które nigdy nie zostawiają
wiadomości, inne, które zostawiają ich zbyt wiele, treść wiadomości i wiele innych, możliwych do
wykrycia w dyskusji grupowej, są ważnym wskaźnikiem oceny.

Uczniowie z ryzykiem przedwczesnego
zakończenia nauki i trudnościami

wychowawczymi.
 
 Co zrobić - wdrażanie:

Wiek: 10-14 lat
Liczba osób w grupie: 10 

Nauczyciele wyjaśniają grupie.
Niezbędne zasoby ludzkie:
Rodzaj profesora: nauczyciele języków obcych.
typ terapeuty: --
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: klasa.
Wymagania materiałowe: Pudełko kartonowe.
Zasoby czasowe (czas trwania): 
Faza przygotowawcza: 10 min
Faza realizacji: 20 min  
Działania uzupełniające: 20 min



Sekwencja 1:
Krok 1: Uczniowie tworzą pudełko. - 
Krok 2: Nauczyciel zachęca uczniów do włożenia do pudełka wiadomości o złych uczuciach z powodu
możliwych nieszczęśliwych sytuacji. 
Krok 3: Nauczyciele siadają w półkolu z uczniami. - Nauczyciel czyta na głos wiadomości. - Nauczyciel
zaprasza uczniów do skomentowania swoich emocji, jeśli chcą. - Kierunek działań dydaktycznych
powinien być dyskretny, ze szczególną uwagą, aby nie pominąć żadnego komunikatu.

Nazwa: Pudełko emocji

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-

31e-gk
 
 
 

Nauczyciele zapraszają uczniów do znalezienia możliwego rozwiązania, aby uniknąć, poprawić,
rozwiązać problemy, które wywołały złe emocje.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Pochopna ocena

Umiejętności socjo-emocjonalne: Asertywność i zarządzanie konfliktem

Rozwinięte inne kompetencje kluczowe:  Świadomość dotycząca interakcji społecznych i
negocjacji

Zastosowana metoda terapeutyczna:  Odgrywanie ról

Zastosowana technika: Debata

Uzasadnienie wyboru metody: Celem zajęć jest stymulowanie uczniów do rozwijania takich
kompetencji jak: jasne wyrażanie się, dobre prezentowanie, słuchanie i udzielanie informacji
zwrotnych. Odgrywanie ról pomaga im uświadomić sobie, że ludzie często oceniają po wyglądzie
zewnętrznym i jak ważne jest uświadomienie sobie podstawowych błędnych podejść w
interakcjach społecznych.

Trudności edukacyjne, uczniowie
zagrożeni przedwczesnym zakończeniem

nauki, przeszkody społeczne.
 
 
 Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 11-12 lat
Liczba uczniów w grupie: 16 uczniów

W zależności od stwierdzonych podobieństw nauczyciel może tworzyć w klasie grupy złożone z
uczniów, którzy mają podobne zainteresowania. Podobieństwa będą podstawą do współpracy i
zjednoczenia. Jeśli i kiedy pojawią się konflikty między uczniami, nauczyciel może podkreślić
podobieństwa między uczniami i poprosić ich o szukanie wzajemnego zrozumienia.

Niezbędne zasoby ludzkie:
typ nauczyciela: nauczyciel języka angielskiego i matematyki 
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: ogród
Wymagania materiałowe: nie są potrzebne żadne materiały.
Zasoby czasowe (czas trwania): 
Faza przygotowawcza: 5 min 
Faza realizacji: 25 min   
Działania następcze: 5 min

Krok 1 - Nauczyciel wymienia kilka błędów, które popełniają ludzie i prosi klasę o poruszanie się w 7
miejscach ogrodu zgodnie z błędami, które popełnili.

1. Efekt przywitania: Jedna cecha osoby zwraca naszą uwagę; może być pozytywna lub negatywna np.
oceniamy kogoś po ocenach jakie dostaje w szkole, lub jak się ubiera. 
2. Pierwsze wrażenie: Pierwsze wrażenie uzyskujemy w momencie, gdy poznajemy daną osobę
osobiści



3. Błąd logiczny: Oceniamy kogoś na podstawie jednej cechy osobowości np. wysoki mężczyzna
automatycznie jest obrońcą kobiet; uprzedzenie do blondynek (głupota) itp. 
4. Efekt wstrzymania: Mamy tendencję do oceniania osób, które lubimy mniej surowo niż innych.
Sympatia może być myląca. 
5. Efekt statusu społecznego : Różne zachowania wobec osób z niższych i wyższych warstw
społecznych. (np. profesor, polityk, lekarz, kierownik, robotnik).
6. Projekcja: Rzucanie siebie na inną osobę. np. rodzice zmuszali swoje dzieci do uczęszczania na
określoną uczelnię, na którą chciały iść (ale nie mogły lub nie chciały), popychali je do robienia rzeczy,
które im się nie udały itp.
7. Uprzedzenia i stereotypy: Utrwalone, fałszywe opinie zniekształcają rzeczywistość. Np. Niemcy są źli
(na podstawie obrazu Niemców z II wojny światowej)  

Tytuł: Pochopna ocena

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-

31e-gk
 
 
 
 

Uczniowie mają ciągły kontakt z innymi ludźmi. Nauczyciel pomaga uczniom nie oceniać ludzi po
wyglądzie, po pierwszym wrażeniu, uprzedzeniach czy stereotypach. Radzi im, by unikali pochopnych
osądów. Nauczyciel może od czasu do czasu organizować sesje, na których uczniowie dzielą się
swoimi doświadczeniami i podają przykłady z życia codziennego dotyczące pochopnego osądzania i
skutecznego unikania pochopnych osądów.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nazwa: Balon

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: Kształtowanie świadomości na temat
radzenia sobie ze złością

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:  Empatia

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia oparta na emocjach

Zastosowana technika: Wyrażenia werbalne

Powód wyboru metody: Zapanowanie nad gniewemr

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki i/lub przeszkodami

społecznymi.
 
 
 
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 10-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów

Faza przygotowawcza 5 min 
Wykonanie 30 min 
Podsumowanie 10 min

Uczniowie proszeni są o przyniesienie kilku balonów. 
Wymagania dotyczące miejsca: Ogródek szkolny lub klasa 
Niezbędne zasoby ludzkie: Doradca zawodowy (Guidance Counselor)
Niezbędne zasoby materialne: 10-13 balonów (po jednym dla każdego ucznia)
 Zasoby czasowe (czas trwania): 45 min. 

Krok 1 - Uczniowie proszeni są o stanięcie jak w kole.
Krok 2 - Nauczyciel mówi uczniom, że złość każdego człowieka jest inna niż innych. Chce, aby
wyobrazili sobie, że każdy chodzi z balonem złości. Balony niektórych osób są większe (mają więcej
powietrza) od innych i pękają przy niewielkim dotknięciu. Balony niektórych osób są mniejsze (mniej
powietrza) i nie pękają łatwo. Balony niektórych ludzi szybko się nadmuchują i szybko pękają, a
balony niektórych ludzi nadmuchują się powoli i nie pękają łatwo. To znaczy, że każdy różni się od
siebie w kwestii gniewu. Z tego powodu każdy musi znaleźć swój własny sposób kontroli złości.
Zdarzenie nie wpływa na nas w ten sam sposób. Nie złościmy się na te same rzeczy. Czasami
zadajemy sobie pytanie: "Nie ma się na co złościć. Dlaczego on/ona jest teraz zły/a? Nauczyciel chce,
aby uczniowie zastanowili się nad własnym balonem złości: Czy nadmuchują się wolno/szybko? Co
sprawia, że wasze balony są nadmuchiwane? Co robicie, kiedy wasze balony się nadmuchują? W ten
sposób uczniowie są świadomi uczucia złości..



 Krok 3: Uczniowie otrzymują balony (po jednym dla każdego), nauczyciel czyta im kilka sytuacji i prosi
o nadmuchanie balonów, aby pokazać, jak bardzo się złoszczą. -Jeden z twoich kolegów skopiował
twoją pracę domową. Nie wiesz o tym i dostajesz niską ocenę? -Twoi rodzice nie pozwalają ci iść na
imprezę do kolegi... - twoi rodzice nie kupują ci butów, które ci się podobały, - twój kolega wyśmiewa się
z twojej nowej fryzury... -dostajesz najniższą ocenę w klasie? (Uczniowie nadmuchują balony, aby
pokazać jak bardzo się złoszczą. Uczniowie widzą, że niektóre balony są większe, inne mniejsze i mają
świadomość, że złość każdego człowieka jest inna.

Tytu: The Balloon

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=60Q1QKzWnxQ&t=17s 
 
 
 
 
 

Dlaczego balony są różnej wielkości?
Czy złość zmienia się w zależności od osoby?
Czy metoda kontroli złości jest taka sama dla
wszystkich?

Uczniowie otrzymują kilka pytań zwrotnych

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Warsztaty dramy

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych:  
Rozwój społeczno-emocjonalny i rozwój kreatywności

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:  Budowanie pewności siebie i wiary w siebie,
samokontrola emocji, efektywna współpraca w grupie

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia grupowa

Stosowane techniki: rozmowa, wywiad, wchodzenie w role, samodzielne opowiadanie, scenki i
sytuacje improwizowane, inscenizacja, ćwiczenia pantomimiczne, żywe obrazy - rzeźba

Uzasadnienie wyboru metody: Podniesienie umiejętności społecznych poprzez twórcze
rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

Uczniowie z rodzin niepełnych -
uczniowie zagrożeni przedwczesnym

zakończeniem nauki lub z grup
społeczno-ekonomicznych.

Co należy zrobić - wdrożenie:

Grupa wiekowa: 10-14 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów

Nauczyciel przygotowuje salę lekcyjną, przygotowuje rekwizyty, które będzie wykorzystywał
podczas ćwiczeń, ksero papieru i kolorowe mazaki, sprawdza laptopa 
Niezbędne zasoby ludzkie:
typ nauczyciela: mistrz klasy 
typ terapeuty: socjoterapeuta
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: sala lekcyjna z minimum 15 krzesłami, przestrzeń do odgrywania ról
Wymagania materialne: Papier A4, kolorowe markery, jakieś rekwizyty, przedmioty do
wykorzystania w improwizacji 
Zasoby czasowe (czas trwania): 
Faza przygotowawcza 7 h
Faza realizacji 7 h
Działania uzupełniające 20 - 40 min

Sekwencja 1:
Krok 1 - Emisja głosu: ćwiczenie mięśni i ćwiczeń wokalnych, zabawy oparte na dźwiękach, ćwiczenia
poprawiające postawę ciała, relaksacja
Krok 2: Zajęcia recytatorskie: ćwiczenia wspomagające pamięć, koncentrację i umiejętność szybkiego
uczenia się, oglądanie wspaniałych występów w telewizji, w teatrze lub operze, ćwiczenia jak kopiować
ze strachem, nieśmiałością
 - udział w szkolnych spektaklach, przedstawieniach, akcji charytatywnej



Krok 3: Udział w spektaklu szkolnym, akcji charytatywnej, obozie: udział w spektaklach, akcji
charytatywnej, obozie, budowanie relacji emocjonalnych z uczniami, uświadomienie problemów
społecznych: ubóstwa, chorób, zaburzeń emocjonalnych, pułapki korzystania z Internetu i izolacji od
ludzi, oglądanie filmów edukacyjnych, dokumentalnych i spotkań z ludźmi, którzy pokonują trudności
społeczne, ćwiczenia integracyjne i interpretacyjne, zadania aktorskie, ćwiczenia usprawniające
komunikację
Krok 4: 
- Produkcja przedstawienia teatralnego: sztuczki słownikowe, kalambury, praca nad spektaklem (wybór
tekstu, obsady, budowanie zespołu, kostiumy i scenografia, muzyka).

Tytuł: Warsztaty dramy

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=kl6kcI9SOSc
 
 
 
 
 
 

Pokazanie spektaklu rodzicom dzieci i rówieśnikom. Panel dyskusyjny - widzowie i twórcy

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Jedna historia, dwie wersje

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych:  
Stymulowanie umiejętności społecznych w sytuacji konfliktu

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:    
Stymulowanie umiejętności społecznych, rozwiązywanie problemów, pobudzanie kreatywności

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia grą, ludoterapia

Wykorzystane techniki:  
Opowiadanie, gra

Uzasadnienie wyboru metody: 
Podniesienie umiejętności społecznych poprzez twórcze rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

Uczniowie z rodzicami za granicą, 
rodziny niepełne. 

 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 8-12 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów

Nauczyciel przygotowuje klasę, sprawdza laptopa i upewnia się, że ma historię z
wielkim złym Wilkiem, zestaw pytań do debaty
Niezbędne zasoby ludzkie: Profesor klasy, doradca zawodowy
Niezbędne zasoby materialne: 
Wymagania przestrzenne: klasa z minimum 10 krzesłami, miejsce do zabawy z misiami.
Wymagania materialne: Papier A4, długopisy, bajka "wielki zły wilk"
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 20 min
Faza realizacji: 35 min  
Działania uzupełniające: 10 min

Sekwencja 1: 
 Krok 1 - gra: białe niedźwiedzie
Ustalone zostaje miejsce, w którym zamieszkają białe niedźwiedzie. 2 uczestników bierze się za ręce
(są niedźwiedziami) i mówiąc "niedźwiedzie idą na polowanie" zaczynają biegać wzdłuż klasy próbując
złapać lub otoczyć uczestników. Ci, którzy zostali złapani, idą do "domu niedźwiedzi". Następnie
niedźwiedzie ponownie wyruszają na polowanie. Gra kończy się, gdy wszyscy uczestnicy zostaną
złapani.
Krok 2: nauczyciel inicjuje zajęcia, czytając opowiadanie "wielki i zły wilk". Nauczyciel organizuje
uczniów w koło wokół siebie. Zapowiada uczniom, że na tym zajęciu wysłuchają zabawnej historii.
(załącznik2) opowiadanie zostanie przeczytane na głos. Uczniowie będą uważnie słuchać.
Opowiadanie jest różną interpretacją tych samych wydarzeń podawaną przez bohaterów biorących
udział w opowiadaniu, mając za zadanie uświadomienie niebezpieczeństwa etykietowania przy
znajomości jednego wariantu historii.



  Sekwencja 2: doradca zapowiada debatę na temat opowiadania, dwa warianty 
Nauczyciel inicjuje debatę na temat opowiadania, dwa warianty. Otwiera dyskusję na temat możliwych
sposobów interpretacji znanej historii, znając warianty 2 postaci biorących w niej udział. Nauczyciel
prosi uczniów o znalezienie różnic i analogii między tą wersją a oryginalną. Prosi uczniów o wskazanie
postaci, której punkt widzenia jest przedstawiony w pierwotnej historii, o określenie, kto jest ofiarą, a
kto czarnym charakterem w tej historii. Dyskusja jest ukierunkowana na konflikt między postaciami i
jest łączona z sytuacjami z życia codziennego. Uczniowie proszeni są o podanie przykładów konfliktów z
ich doświadczenia oraz wskazanie ofiary i agresora. Nauczyciel pokazuje pozytywne rozwiązanie
konfliktu poprzez poznanie obu wariantów i unikanie uprzedzeń. 
Pytania są następujące:
1.    Jaka historia była naszym punktem wyjścia?
2.    Co sądzicie o tym wariancie?
3.    Co było przyczyną konfliktu?
4.    Jakie są różnice i analogie między tą wersją a pierwotną?
5.    Kim była postać, której punkt widzenia został przedstawiony w wersji pierwotnej?
6.    Kto miał rację? Dlaczego?
7. Kto w opowiadaniu jest ofiarą, a kto czarnym charakterem?
8.    Czy interpretacja Czerwonego Kapturka jest prawidłowa? A co z interpretacją wilka ?
9.    Jak sądzisz, co jest punktem wyjścia konfliktu?
10. Wyjaśnij oba warianty opowieści
11. Podaj przykłady konfliktów w swoim życiu
12. Co wywołało konflikt?
13. Kto został zaatakowany?
14. Jak myślisz, co jest punktem wyjścia konfliktu?
15. W jaki sposób rozwiązano konflikt?
16. Jak byś go rozwiązał, gdybyś znał oba warianty opowieści?

Tytuł:  Jedna historia, dwie wersje

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=MvQf5-

vDt_Y&t=21s
 
 
 
 
 
 
 

 Kolejne zajęcia mogą być ukierunkowane na pojęcia: agresor, ofiara, konflikt, agresja oraz
przeformułowanie twórczych wariantów obecnej historii..

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Ciało i emocje

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: Rozwój uczuć i spostrzeżeń
somatycznych związanych z emocjami. Rozwój odpowiedniej kompetencji w zakresie
rozpoznawania i wyrażania emocji 

Rozwijane inne kompetencje kluczowe:    
kształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie okazywania emocji

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Metoda psychosomatyczna

Zastosowana technika:  
Trening psychosomatyczny

Powód wyboru metody: 
Nieumiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami jest przyczyną znacznej ilości chorób i
schorzeń, od tych najczęstszych jak bóle głowy, zapalenie żołądka i jelita grubego, po bardzo
poważne jak jadłowstręt psychiczny, patologie wątroby i układu krążenia. Rozpoczęcie
odpowiedniego "treningu psychosomatycznego" w młodym wieku da uczniom więcej szans na
rozwinięcie odpowiednich kompetencji, w celu okazywania emocji bez poświęcania narządów lub ich
części.

Trudności edukacyjne
  Przeszkody społeczne

 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 9-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować w trakcie wykonywania zadania

Niezbędne zasoby ludzkie: Nauczyciele języka angielskiego i tureckiego, doradca
Niezbędne zasoby materialne:
Zapotrzebowanie na miejsce: Sala lekcyjna
Wymagania materiałowe: Nożyczki, kolorowe markery, białe kartki papieru.
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza 5 min 
Faza realizacji 35 min 
Działania uzupełniające 10 min

Krok 1 Narysowanie własnego obrazu ciała. 
Krok 2 Określenie, poprzez kolor, części ciała zaangażowanych w daną emocję 
Krok 3 Przyporządkuj różne odcienie kolorów do różnych emocji i do różnych części ciała
zaangażowanych w wyrażaną emocję      



Tytuł: Ciało i emocje

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=zJCvIjvyNbc&t=78s
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciel może poprosić uczniów o wyjaśnienie swoich wyborów i porównanie ich z innymi
uczniami. Nauczyciel pomaga uczniom, pytając ich, gdzie najczęściej odczuwają złość i inne
uczucia, tworząc identyfikację z pasującą sytuacją-bodźcem.
  

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Kolaż emocji

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: Rozwój uczuć i spostrzeżeń
somatycznych związanych z emocjami. - Rozwój odpowiedniej kompetencji w zakresie
eksternalizacji emocji
Inne rozwijane kompetencje kluczowe:    
Trening kongruencji emocjonalnej i ideo-afektywnej

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Metoda psychosomatyczna

Zastosowana technika:  
Trening psychosomatyczny

Uzasadnienie wyboru metody: 
Rozpoczęcie odpowiedniej "edukacji psychosomatycznej" w młodym wieku da uczniom więcej
szans na rozwój kompetencji w zakresie okazywania emocji. W ramach zajęć "Kolaż emocji" dąży
się do upowszechnienia pracy grupowej i komunikacji poprzez tworzenie kolaży w małych
zespołach z wykorzystaniem "Metody Psychosomatycznej".

Trudności edukacyjne
  Przeszkody społeczne

 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 10-12 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować podczas wykonywania zadania
Niezbędne zasoby ludzkie: Nauczyciele języka angielskiego i matematyki, wychowawca klasy 
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: Klasa
Wymagania materiałowe: Karton, klej, czasopisma, gazety, nożyczki.
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min. 
Faza realizacji: 35 min  
Działania następcze: 10 min

Technika ta polega na zaproponowaniu uczniom wycięcia z komiksów postaci, które przejawiają
takie emocje jak złość, strach, smutek, zaskoczenie, szczęście, a następnie pokolorowanie lub
podkreślenie części ciała związanych z daną emocją. W ten sposób dzieci nauczą się kojarzyć
zaciśnięte pięści z gniewem, podskakujące nogi z radością i szczęściem, oczy szeroko otwarte ze
zdziwieniem lub zamknięte przez strach, gardło skrępowane przez zaskoczenie. Modyfikacją zabawy
jest skojarzenie różnych odcieni chromatycznych z emocjami, a następnie po odrysowaniu ich na
kartce papieru pokolorowanie pasującej części na kształtach ciała.
   



Tytuł: Kolaż emocji

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=zJCvIjvyNbc&t=78s
 
 
 

Nauczyciel może poprosić uczniów o wyjaśnienie swoich wyborów i porównanie ich z innymi
uczniami. Nauczyciel pomaga uczniom, pytając ich, gdzie najczęściej odczuwana jest złość i inne
uczucia, tworząc identyfikację z pasującą sytuacją-bodźcem. 

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Tydzień fantazji

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne:
otwartość, ciekawość, tolerancja, kreatywność
współpraca, empatia, zaufanie, współdziałanie

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:    
Kompetencje cyfrowe, odkrywanie  

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia grupowa, terapia oparta na grze, terapia emocji, terapia sztuką.
Zastosowane techniki:  
Ekspresja werbalna, praca w grupie, działania niewerbalne

Uzasadnienie wyboru metody: 
Zajęcia Tydzień z Fantazją będą oddziaływać w sposób pozytywny, ponieważ w ramach tych zajęć
uczniowie uświadomią sobie, co czują w obliczu wielkich wydarzeń i jak te emocje na nich
wpływają. Dowiedzą się o reakcjach innych. Poprawi się ich umiejętność wyrażania siebie. Uczeń
będzie traktował swoją szkołę jako miejsce realizacji swoich pasji. Uczeń będzie czuł się doceniony
i ważny w środowisku szkolnym. Uczeń rozwinie swoje umiejętności społeczne poprzez pracę w
grupie.

Przeszkody geograficzne
Przeszkody społeczne

 
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 10-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

Nauczyciel organizuje miejsce i uczniów.
Niezbędne zasoby ludzkie: nauczyciel historii, wychowawca klasy, nauczyciel plastyki itp.
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: sala aktywności, klasa, klasa plastyczna
Wymagania materiałowe: pasta ceramiczna, papier, kolorowe farby, pędzel, balony
Zasoby czasowe (czas trwania): 5 dni

Pierwszy dzień: uczniowie są proszeni o przeniesienie swoich marzeń na obrazek za pomocą
odcisków palców. Uczniowie proszeni są o przekazanie swoich uczuć na obrazkach. Następnie
wykonywane są prace origami (sztuka składania papieru). Uczniowie są proszeni o wykonanie swoich
ulubionych zwierząt. 
Drugi dzień: Gra w popping balonów wodnych. Odbywają się wyścigi w formie pracy zespołowej.
Trzeci dzień: uczniowie są proszeni o wykonanie rzeźb kształtów geograficznych wokół nas za
pomocą pasty ceramicznej.
Czwarty dzień: Odbywają się warsztaty malowania drewnianą łyżką. Uczniowie mają za zadanie
swobodnie rysować różne postacie.
Piąty dzień: Na zakończenie nauki i zajęć, prace wykonane przez uczniów są wystawione w holu
szkoły. 



Tytuł: Tydzień fantazji

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=5fRsJc80jfw&t=32s
 

Nauczyciel będzie oceniał zaangażowanie uczniów. Omówiona zostanie prezentacja prac
uczniów. Prowadzona będzie obserwacja zajęć, zwłaszcza zaangażowania, empatii. Praca w
zespole jest na ogół odpowiedzią na skuteczną terapię, dlatego oceniana będzie współpraca przy
tworzeniu wspólnego projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: W kinie

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: Uczniowie oglądają w kinie film
"Enkanto". Bohaterami filmu są emocje, które dotyczą emocji bohaterów opowieści, a
uczniowie mogą podejść do różnych emocji z dystansu.

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:    
Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi i pozytywnymi aspektami różnych emocji oraz
znalezienie rozwiązania dla pozaprzemocowego rozwiązywania konfliktów

Stosowana metoda terapeutyczna:  Czas w kole

Zastosowana technika:  debata

Uzasadnienie wyboru metody: 
Uczniowie mogą zrozumieć słabe i mocne strony różnych emocji zamaskowanych w różnych
bohaterach filmu

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym
zakończeniem nauki.

 
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 7-12 lat
Liczba uczniów w grupie: 16 uczniów.

Faza przygotowawcza: 10 min.
Faza realizacji: 90 min
Działania uzupełniające: 10 min

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować w trakcie wykonywania
czynności.
Niezbędne zasoby ludzkie: wychowawca klasy, doradca      
Niezbędne zasoby materialne:
Wymagania przestrzenne: sala kinowa.
Wymagania materiałowe: DVD (jeśli w szkole)
Zasoby czasowe (czas trwania):

Krok 1 Uczniowie oglądają film w kinie "ENKANTO"

   



Tytuł: W kinie

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=t_MWPYzwtn4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nauczyciel pyta uczniów o wrażenia z filmu oraz o wyrażenie swoich preferencji dotyczących
różnych postaci i różnych emocji ukazanych w filmie.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Wizyta w schronisku dla zwierząt

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
obserwacja, komunikacja, empatia, współpraca i posiadanie szacunku dla innych istot żywych

Kompetencje społeczne i obywatelskie
Świadomość i ekspresja kulturalna

Inne rozwijane kompetencje kluczowe:    

zastosowana metoda terapeutyczna:  terapia emocji

Zastosowane techniki:  ekspresja słowna, ćwiczenia

Uzasadnienie wyboru metody: 
Rozwijanie uczucia empatii poprzez zrozumienie znaczenia uczucia pomocy istotom żywym
potrzebującym pomocy ma to na celu uświadomienie podejmowania odpowiedzialności
społecznej i niesienia pomocy.

Trudności edukacyjne 
Przeszkody społeczne

 
 
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 10-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 15 uczniów.

Faza przygotowawcza 120 min 
Faza realizacji 80 min   
Działania uzupełniające 20 min

Nauczyciel planuje i przekazuje uczniom niezbędne informacje.
Niezbędne zasoby ludzkie: wychowawca klasy, doradca szkolny (do akcji może włączyć się
również rodzic) 
Niezbędne zasoby materialne: 
Miejsce: schronisko dla zwierząt
Wymagania materialne: formularze zgody rodziców, karma dla psów i kotów, długopisy dla
uczniów do robienia notatek, kamera do nagrywania, autobus zapewniony przez administrację
szkoły do transportu.
Zasoby czasowe (czas trwania):

Krok 1 Uzyskanie niezbędnych informacji od urzędnika schroniska dla zwierząt, obserwacja sekcji
schroniska i w dozwolonym zakresie zapewnienie uczniom możliwości karmienia zwierząt.  



Tytuł: Wizyta w schronisku dla zwierząt

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?

v=m7QqxV49sMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czego nauczyliście się z tego wydarzenia?
Dlaczego ważne jest, aby szanować i chronić żywe istoty inne niż my sami?          
Co od teraz możesz zrobić dla bezpańskich zwierząt i innych istot, które potrzebują ochrony?
Gdybyś był zwierzęciem z ulicy, co byś czuł?

Uczniom zostaną zadane następujące pytania, które pozwolą stwierdzić, czy zajęcia osiągnęły
swój cel;

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Tytuł: Ruch - relaks - nauka

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Ciekawość, świadomość odpowiedzialność, współpraca

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się
Inne rozwinięte kompetencje kluczowe:    

Stosowana metoda terapeutyczna:  terapia grupowa, terapia za pomocą gier

Zastosowane techniki:  Eksploracja/odkrywanie, magiczny mikrofon, dyskusja,
improwizacja,ekspresja słowna.

Uzasadnienie wyboru metody: 
Dzięki tym zajęciom dąży się do tego, aby uczniowie uświadomili sobie swoje pozytywne i
negatywne uczucia oraz podeszli do wydarzeń z innej perspektywy aktywność fizyczna. relaks i
poznawanie miasta oraz zielonego otoczenia stwarza możliwości dla kategorii uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy mają mniejsze możliwości spędzania
wolnego czasu z rodziną

Trudności edukacyjne 
Przeszkody społeczne

 
 
 Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 10-11 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

niezbędne zasoby ludzkie: wychowawca klasy, psycholog, doradca szkolny
Niezbędne zasoby materialne:
                      Miejsce: park, muzeum, plac 
                      Środki dydaktycne: Kartki z bloku, książki, kreda, markery, papier
 Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 30 min
Faza realizacji: 30 min
Kontynuacja: 30 min

Krok 1: Uczniowie zostają poinformowani o godzinie wyjazdu i zasadach, których muszą
przestrzegać.
Krok 2: Wyjazd w plener odbywa się środkami komunikacji miejskiej z nauczycielami
koordynatorami.
Krok 3: W parku na świeżym powietrzu lub na terenie zielonym uczniowie mogą korzystać z
przyniesionych przez siebie książek.
Czytają fragmenty i wchodzą w interakcję z tekstem, wyrażając pomysły i opinie.
Krok 4: Działanie opiera się na stałej, bezpośredniej komunikacji między uczniami i nauczycielami.

   



Tytuł: Ruch-relaks-nauka

Zobacz więcej:
ttps://www.youtube.com/watch?

v=i239bDErG_w
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karty aktywności zostaną przygotowane, nauczyciel - psycholog będzie monitorował  rozwój
każdego uczestnika.

Krok 5: Współpracują ze sobą zadając wzajemne pytania.
Krok 6: Dzięki pytaniom nauczyciela uczniowie mogą uświadomić sobie swoje pozytywne i negatywne
emocje oraz reakcje na zdarzenia. Pozwala im to na podejście z innej perspektywy. Radzenie sobie z
negatywnymi emocjami przyczynia się do zrozumienia metod
 Uwaga: Zarówno doradca zawodowy jak i nauczyciel psycholog stosują terapię grupową i terapię
zabawową oraz interweniują w razie potrzeby
Krok 7: Zaplanowana wyprawa - wizyta w muzeum - zostaje zrealizowana.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciele wyjaśniają grupie, jak należy reagować podczas apelu 
Niezbędne zasoby ludzkie:
Nauczyciel języków obcych
Nauczyciel techniki
Niezbędne zasoby materialne:
                     Wymagania dotyczące przestrzeni: Klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
długopis i papier 
połączenie z Internetem
PC 
Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min. 
Faza realizacji: 15 min 
Działania uzupełniające: 30 min

Nazwa: Apel uczuć
 

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
- Trening identyfikacji emocji ułatwiający introspekcję ułatwianie 
 kompetencji empatycznych, Otwartość na doświadczenie tolerancja ciekawości, Świadomość
osobistych emocji, ugodowość: empatia, zaufanie, współpraca, umiejętności społeczne i emocjonalne

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
-Świadomość emocji własnych i innych osób

Stosowana metoda terapeutyczna:  terapia gier, terapia ekspresyjna i zarządzanie emocjami  

Zastosowane techniki: Działania związane z ekspresją niewerbalną i werbalną

powód wyboru metody: Ćwiczenie wpłynie w pozytywny sposób na cel, ponieważ z mglistej
świadomości o możliwych negatywnych lub pozytywnych emocjach uczniowie uświadamiają sobie
ich przyczynę i szansę na zmianę negatywnych z pomocą innych uczniów.

Uczniowie z 
trudnościami edukacyjnymi oraz

napotykający na przeszkody
społeczne

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13
Liczba uczniów w grupie: 10-15

Co należy zrobić - realizacja:



Tytuł: Apel uczuć

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 
 

Krok 1 - Samoocena i deklaracja stanu emocjonalnego w zakresie liczbowym od 1 do 10, podczas apelu.
Gdy nauczyciel przeprowadza apel, uczniowie proszeni są o zadeklarowanie swojego stanu
emocjonalnego poprzez udzielenie odpowiedzi w zakresie liczbowym od 1 do 10, a następnie. 
Krok 2 - Jeśli uczniowie chcą mówić, wyjaśniają grupie powód swojego wyboru. Mogą wyrazić swoje
emocje szczęścia, niepokoju lub smutku, próbując z pomocą kolegów z klasy znaleźć wyjście ze swoich
problemów.
Krok 3 - Nauczyciel musi wezwać do określenia rodzaju łatwości lub przykrości; czy jest to w szkole czy
poza nią; wezwać do nazwania deklarowanej emocji

Nauczyciel zachęca uczniów do sprawdzenia, czy i kiedy w ciągu dnia zmienia się zakres ich emocji.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Teachers explain to the group how to respond during the roll call 
Human resources necessary:
Italian language teacher
Technology teacher
Material resources necessary:
 Space requirements: Class/Home
 Material requirements: 
pen and paper 
internet connection
pc 
Time resources (duration):
Preparatory phase: 5 min 
Implementation phase: 15 min 
Follow-up: 30 min

Activity title: Pudełko emocji

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
Trening introspekcji i rozpoznawania potrzeb.
 Aktywizacja kanałów komunikacji między nauczycielami i uczniami

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
- Świadomość emocji własnych i innych osób     

Stosowana metoda terapeutyczna:   terapia gier, terapia ekspresyjna i terapia zarządzania
emocjami

Zastosowana technika: Ćwiczenia z zakresu ekspresji pisemnej i werbalnej

Uzasadnienie wyboru metody: Ćwiczenie wpłynie w pozytywny sposób na docelowe
reagowanie na emocje, ponieważ uczniowie mają możliwość wyrażenia, na początku anonimowo,
swoich problemów i emocji, a następnie mają pewną szansę poradzenia sobie z negatywnymi
emocjami z pomocą innych uczniów. Technika ta pozwala nauczycielowi na utrzymanie otwartych
kanałów komunikacji i monitorowanie nastroju każdego ucznia.
Dzieci, które nigdy nie zostawiają wiadomości, inne, które zostawiają ich zbyt wiele, treść
wiadomości i wiele innych, możliwych do wykrycia w dyskusji grupowej, są ważnym wskaźnikiem
oceny.

Uczniów sprawiających trudności
wychowawcze

I którzy napotykają na przeszkody
społeczne.

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10-15

Co należy zrobić - realizacja:



Tytuł: Pudełko emocji

Zobacz więcej
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 
 

Krok 1 - Uczniowie tworzą pudełko.
Krok 2 - Nauczyciel zachęca uczniów do wrzucenia do pudełka wiadomości dotyczących ich uczuć w
związku z możliwymi nieszczęśliwymi sytuacjami.
Krok 3 - Nauczyciele czytają wiadomości na głos.
Krok 4 - Nauczyciele zapraszają uczniów do komentowania swoich emocji, jeśli chcą. Kierunek działań
dydaktycznych powinien być dyskretny, ze szczególną uwagą, by nie pominąć żadnego komunikatu

Nauczyciele zapraszają uczniów do znalezienia możliwego rozwiązania, aby uniknąć, poprawić, rozwiązać
problemy, które wywołały złe emocje u ich szkolnych kolegów.
.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciele wyjaśniają grupie, że muszą skojarzyć twarz pokazaną na filmie i emocje:
strach, obrzydzenie, radość, złość, smutek

Konieczność posiadania zasobów ludzkich:
Język włoski
Język angielski
Nauczyciel techniki

Materiały:
                     Wymagania dotyczące miejsca: Klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
długopis, papier 
Połączenie internetowe, komputer pc. 
Materiały z internetu https://youtu.be/embYkODkzcs 

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min. 
Faza realizacji: 15 min
Działania uzupełniające: 30 min

Tytuł: Gra skojarzeń: ekspresja twarzy i emocje

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
 Kompetencje w zakresie identyfikacji emocji, Otwartość na 
 tolerancję na doświadczenia, Świadomość osobistych emocji

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Świadomość emocji własnych i innych osób

Stosowana metoda terapeutyczna:   terapia gier, terapia ekspresyjna i terapia zarządzania
emocjami

Zastosowana technika: działania w zakresie ekspresji niewerbalnej i werbalnej

Uzasadnienie wyboru metody: Zajęcia wpłyną na uświadomienie sobie możliwego
nieporozumienia w sposobie odbierania emocji poprzez mimikę i konieczności pytania ludzi o ich
prawdziwe uczucia i emocje.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi
I którzy napotykają na przeszkody

społeczne

Grupa wiekowa: 12-13 lat i 7-8 lat
Liczba uczniów w grupie: 10-15 

Co należy zrobić - realizacja: 



Tytuł zajęć: Gra skojarzeń: ekspresja twarzy
i emocje

Zobacz więcej:
If the activity is implemented with younger

pupils (7-8 years old) it is possible to use
different age appropriate resources from

the internet. For example
https://www.youtube.com/watch?

v=1Xx7tRK751c 
 
 
 

Krok 1 - Nauczyciel pokazuje uczniom film, w którym różne emocje są przedstawiane przez różne osoby
poprzez ich mimikę: złość, radość, smutek, obrzydzenie, strach i pogarda. 
Krok 2 - Nauczyciel zaprasza klasę do odgadnięcia, jakie uczucie przedstawia każdy wyraz twarzy.
Krok 3 - Poproś uczniów, aby przedstawili swoje własne uczucia za pomocą wyrazu twarzy.

Zajęcia omawiają możliwość błędnego rozumienia nastroju ludzi. Dyskusja o uświadomieniu sobie
możliwości błędnego rozumienia sposobu odbierania emocji poprzez mimikę twarzy oraz o potrzebie
pytania innych o ich prawdziwy nastrój i emocje.
.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciel wyjaśnia klasie, że będą czytać i wykonywać dialogi, następnie pomaga
uczniom w tłumaczeniu dialogu na język angielski

Potrzebne zasoby ludzkie:
Nauczyciel języka włoskiego
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel technik

Niezbędne zasoby materialne:
                     Zapotrzebowanie na miejsce: Klasa/dom
                     Wymagania materialne: 
                     Połączenie z Internetem i komputer PC
                     Oprogramowanie zewnętrzne wykorzystywane do tworzenia materiałów     
 multimedialnych: Articulate Storyline 

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min Faza realizacji: 45 min Kontynuacja: 10 min

Tytuł zajęć: Cyfrowa opowieść o emocjach i empatii

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
 Umiejętność radzenia sobie z Różnorodnością i Tożsamością, umiejętność zarządzania 
emocjami, umiejętność uświadomienia sobie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań w
kontaktach z osobami nieśmiałymi, umiejętność rozpoznawania znaczenia integracji

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Umiejętność posługiwania się językiem, Wzmocnienie empatii i solidarności

Zastosowana metoda terapeutyczna:  dramatyzacja poprzez komiks

Zastosowana technika: Digital Storytelling, wątek narracyjny poprzez kreskówkę zbudowaną za
pomocą Pixtona

Uzasadnienie wyboru metody: Opowieść o wyrażaniu różnych emocji w klasie w celu
przekazania znaczenia interakcji i empatii pozwala uczniom utożsamić się z alter ego, które
odnajdują w opowieści lub które zbudowali w ćwiczeniu uzupełniającym

Uczniowie z trudnościami
edukacyjnymi i napotykający na

przeszkody społeczne

Grupa wiekowa: 12-13 lat i 7-8 lat
Liczba uczniów w grupie: 10-15

Co należy zrobić - realizacja:



Tytuł zajęć: Cyfrowa opowieść o emocjach 
i empatii

Zobacz więcej:
Gdy działanie jest realizowane z młodszymi

uczniami (7-8 lat), zamiast tworzenia awatara,
jako działanie uzupełniające można zastosować
dyskusję z uczniami na temat ich doświadczeń w

życiu szkolnym.
 

Krok 1 - Nauczyciel pokazuje historię poprzez kreskówkę zbudowaną z Pixtona, w której różni uczniowie
w różny sposób wyrażają siebie zgodnie ze swoimi postaciami: są źli, przestraszeni, szczęśliwi, smutni
itp.
Krok 2 - Uczniowie czytają i wykonują dialogi, podczas gdy nauczyciel pomaga w tłumaczeniu dialogów z
języka angielskiego.
Krok 3 - Nauczyciel pyta uczniów o możliwe przyczyny zachowań postaci i prosi o wskazówki, które
pomogą im kontrolować emocje.

Pytania uzupełniające dotyczące historii.
Po zakończeniu zajęć uczniowie są proszeni o stworzenie awatara i/lub kreskówki online na platformie
Pixton. 
Piosenka do słuchania: All for one and one for all, Three Musketeers https://youtu.be/k-4XrJtUo3U

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować w trakcie ćwiczenia: oglądać filmy i
dyskutować o nich

Nauczyciele:
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka włoskiego
Nauczyciel techniki
Materiały:
                     Wymagania dotyczące miejsca: Cineforum lub własny komputer
                     Wymagania materiałowe: 
Połączenie internetowe i komputer PC
Film: Cuerdas
Film: Ian

Czas:
Faza przygotowawcza: 10 min Faza realizacji: 30 min Kontynuacja: 20 min

Tytuł zajęć: W kinie - niepełnosprawność

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
 Rozwój empatii, rozumienie niepełnosprawności

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
 Świadomość własnych i cudzych emocji wobec różnorodności

Stosowana metoda terapeutyczna: czas w kole

Zastosowana technika: Debata

Uzasadnienie wyboru metody: uczniowie mogą zrozumieć słabe i mocne strony różnych emocji
odczuwanych przez poszczególnych bohaterów filmu

Uczniowie z trudnościami
edukacyjnymi

oraz napotykających na przeszkody
społeczne

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13
Liczba uczniów w grupie: 10-15

Co należy zrobić - realizacja:



Tytuł zajęć: W kinie - niepełnosprawność

Zobacz więcej:
Movie: Cuerdas

https://www.youtube.com/watch?
v=4INwx_tmTKw 

 
Movie: Ian 

https://www.youtube.com/watch?
v=OHma93eZiBY&t=22s 

 
 
 

Krok 1 - Uczniowie oglądają dwa krótkie filmy dotyczące niepełnosprawności. W pierwszym - "Cuerdas" -
dziewczynka pomaga sparaliżowanemu chłopcu na wózku inwalidzkim bawić się, odmawiając akceptacji
jego niepełnosprawności; w drugim - "Ian" - grupa dzieci, pracując w zespole, pomaga chłopcu z ALS
poradzić sobie z chorobą.

Krok 2 - Nauczyciele otwierają debatę na temat przesłania dwóch krótkich filmów. 

Krok 3 - Nauczyciel pyta uczniów o ich wrażenia z filmów krótkometrażowych oraz o wyrażenie opinii i
odczuć na temat różnych zachowań bohaterów przedstawionych w filmach.

Uczniowie dyskutują na temat różnorodności i siły, jaką ma przyjaźń, by przełamać mur samotności, jaki
może stworzyć niepełnosprawność.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciel wyjaśnia klasie, jak rozpoznać nietolerancyjne zachowanie osób pochodzących
z różnych środowisk kulturowych

Niezbędne zasoby ludzkie:
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języków obcych
Nauczyciel techniki

Niezbędne zasoby materialne:
                     Zapotrzebowanie na miejsce: Klasa/dom
                     Wymagania materialne: komiks z historią o Hopi
                     Połączenie internetowe i komputer

Zasoby czasowe (czas trwania):
                    Faza przygotowawcza: 10 min
                    Faza realizacji: 30 min
                    Działania następcze: 20 min

Tytuł zajęć: stereotypy kulturowe i religijne.

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Zrozumienie różnorodności kulturowej, konieczności bycia tolerancyjnym wobec uczniów z
innych kultur oraz konieczności doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Kompetencja językowa i obywatelska, kompetencja świadomości i ekspresji kulturowej

Zastosowana metoda terapeutyczna:   Digital storytelling i dramatyzacja

Wykorzystana technika: Digital Storytelling

Uzasadnienie wyboru metody: Nauczenie dzieci zwyczajów kulturowych, tradycyjnych,
religijnych w różnych krajach pozwala im być bardziej tolerancyjnymi i szanującymi różnorodność.
Opowiadanie i dramatyzacja pozwalają na identyfikację widzów z bohaterami.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi
i którzy napotykają na przeszkody

ekonomiczne, geograficzne, społeczne i
kulturowe.

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 16 



Tytuł zajęć: Stereotypy kulturowe i religijne

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Krok 1 - Uczniowie słuchają historyjki lub wykonują poszczególne postacie przedstawione w historyjce.
Komiks opowiada o czterech studentach, pochodzących z różnych krajów: Italy, U.S.A., Tunisia, Scotland,
którzy zdobyli nagrodę, ponieważ napisali najlepsze eseje na temat niebezpieczeństw związanych ze
stereotypami. 

Krok 2 - Uczniowie z pomocą nauczyciela analizują zachowania poszczególnych postaci.

Krok 3 - Nauczyciel wywołuje dyskusję na temat historii i pyta uczniów, czy nigdy nie byli ofiarami
stereotypów. 

Po wysłuchaniu historii nauczyciel pyta uczniów, czy będą potrafili rozróżnić odmienne zwyczaje
kulturowe, aby uniknąć konfliktów między różnymi ludźmi. Ćwiczenie pozwala uczniom nauczyć się
różnych tradycji kulturowych i religijnych na świecie, być bardziej otwartym i pełnym szacunku wobec
tego, co inne, a także rozpoznawać nietolerancyjne zachowania.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


nauczyciel języka
nauczyciel techniki
edukatorzy

Nauczyciel dzieli klasę na grupy i prosi o zrobienie notatek z filmu, który zobaczą, na
temat cech charakterystycznych dla 5 przedstawionych religii.

Nauczyciele:

Środki dydaktyczne:
                     Przestrzeń: klasa / dom
                     Środki dydaktyczne: 
                         komputer i połączenie z Internetem
                         długopisy, papiery
                         materiały wideo na temat pięciu religii

Czas trwania:
 Faza przygotowawcza: 10 min 
 Faza realizacji: 30 min 
 Działania uzupełniające: 20 min

Activity title: Stereotypy religijne

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
Rozumienie różnorodności religijnej, tolerancja wobec osób wyznających inne religie. 

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Kompetencje językowe, świadomość kulturowa i religijna

Stosowana metoda terapeutyczna:    Czas w kręgu

Zastosowana technika: Debata

Uzasadnienie wyboru metody: Uczenie dzieci różnorodności religijnej, zwyczajów religijnych
w różnych krajach i dyskutowanie o nich, pozwala uczniom na większą tolerancję i szacunek dla
odmienności.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi,
którzy napotykają na przeszkody

ekonomiczne, geograficzne, społeczne i
kulturowe.

 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 16-18 



Tytuł zajęć: Stereotypy religijne

Zobacz więcej:
Video material on the five religions
https://www.youtube.com/watch?

v=avS6qSUNFXk 
 

Krok 1 - nauczyciel pyta klasę, jaką wiedzę mają uczniowie na temat różnych religii, następnie pokazuje
im film dotyczący podstawowych zasad pięciu religii: Hinduizm, Buddyzm, Judaizm, Chrześcijaństwo i
Islam. 

Krok 2 - Nauczyciel pyta uczniów, co wiedzą i pamiętają o pięciu religiach przedstawionych w filmie. 

Krok 3 - Nauczyciel prowadzi debatę, skupiając się na potrzebie lepszego poznania religii innych niż
nasza, aby nauczyć się większej otwartości na inne kultury i wierzenia.

Nauczyciel prosi ucznia o wskazanie podobieństw dotyczących 5 religii.
Ćwiczenie działa w pozytywny sposób, ponieważ uczniowie mają okazję do refleksji i zdobycia nowych
informacji na temat różnych religii, a przede wszystkim na temat różnic między poszczególnymi
wierzeniami religijnymi i kultami w różnych krajach.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie różnych emocji przedstawionych w języku
angielskim poprzez filmik na komputerze do różnych kolorów.

Nauczyciele:
Nauczyciele języków obcych
Nauczyciel techniki

Środki dydaktyczne:
                 Przestrzeń: klasa / dom
                 Środki dydaktyczne: 
                 Komputer z podłączeniem do Internetu 
                 Kolory papieru
                 Materiały z Internetu https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 5 min. 
Faza realizacji: 15 min 
Działania uzupełniające: 40 min

Tytuł zajęć: Kolory emocji

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Umiejętność rozpoznawania różnych emocji, Umiejętność rozpoznawania znaczenia emocji,
Świadomość, że ludzie w różny sposób odbierają i wyrażają te same emocje  

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 
Umiejętność radzenia sobie z różnorodnością i tożsamością, kompetencje językowe

Stosowana metoda terapeutyczna: Czas w kręgu

Zastosowana technika: Dyskusja

Uzasadnienie wyboru metody: Poprzez wybór dopasowania kolorów do emocji uczniowie
uświadamiają sobie, że emocje mogą mieć różne cienie i mogą być odczuwane lub wyrażane w
różny sposób przez różne osoby w zależności od ich tożsamości.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi,
którzy napotykają na przeszkody

społeczne
 

Co zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 18 



Tytuł zajęć: Kolory emocji

Dowiedz się więcej:
Jeśli ćwiczenie jest realizowane z młodszymi
uczniami (7-8 lat), można wykorzystać różne,

dostosowane do wieku zasoby z Internetu. Na
przykład, przed poproszeniem dzieci o

przedstawienie emocji za pomocą kolorów i
innych skojarzeń, nauczyciel może pokazać

uczniom piosenkę o kolorach emocji i poprosić
ich o wspólne śpiewanie

https://www.youtube.com/watch?v=lVrhdc4D7isl. 
 
 

Krok 1 - Nauczyciel pokazuje filmik w języku angielskim dotyczący szerokiej gamy emocji, wykonywanych
za pomocą emotikonów.
 
Krok 2 - Nauczyciel prosi uczniów o użycie różnych kolorów, aby skojarzyć je z emocjami
przedstawionymi w filmiku. Uczniowie mogą porównać swoje wybory i zauważyć, że wybierają różne
kolory do opisania emocji.

Krok 3 - Nauczyciel wywołuje zatem dyskusję na temat różnych sposobów wyrażania i radzenia sobie z
emocjami.

Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie powodów ich wyborów i podkreśla, jak różne emocje są czasem
reprezentowane przez ten sam kolor. Wybierając dopasowanie konkretnego koloru do różnych emocji,
uczniowie rozumieją, że emocje mogą mieć różne odcienie i że mogą być odczuwane lub wyrażane w
różny sposób w zależności od wieku, tożsamości, wrażliwości i doświadczeń każdej osoby.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak mają postępować w trakcie zajęć, wprowadzając temat
rozpoznawania i wyrażania emocji oraz wyjaśniając cel zajęć.

Nauczyciele:
Nauczyciele języków obcych
Nauczyciel technologii
Wychowawcy

Środki dydaktyczne:                
               Przestrzeń: klasa/dom
               Środki dydaktyczne: kartony, klej, czasopisma, gazety, nożyczki
               komputer z podłączeniem do Internetu

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 5 minut 
Faza realizacji: 35 min.
Działania uzupełniające: 10 minut

Tytuł zajęć: Kolaż emocji

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Rozpoznawanie emocji stymulujące analizę zdolności empatycznych, świadomość własnych
emocji, dostępność: empatia, zaufanie, współpraca  

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Świadomość emocji własnych i innych osób, świadomość kulturowa

Stosowana metoda terapeutyczna: ludoterapia, terapia artystyczno-ekspresyjna, samoświadomość

Zastosowana technika: Działania z wykorzystaniem języka werbalnego i niewerbalnego.

Uzasadnienie wyboru metody: Technika polega na zaproponowaniu uczniom wycięcia, z
komiksów, postaci, które okazują emocje jak złość, strach, smutek, zaskoczenie, szczęście. W ten
sposób dzieci będą uczyły się rozpoznawać i lepiej identyfikować emocje.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi,
którzy napotykają na przeszkody

społeczne
 
 

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 

Co należy zrobić - realizacja:



Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować podczas wykonywania zadania,
wprowadzając temat stereotypów i pobudzając zainteresowanie uczniów.

Nauczyciele:
Nauczyciele języków obcych
Nauczyciel technologii
Wychowawcy

Środki dydaktyczne:
                     Przestrzeń: klasa / dom
                     Materiały: komputer z podłączeniem do Internetu, zasoby wideo

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 10 min 
Faza realizacji: 40 min   
Działania uzupełniające: 5 min

Tytuł zajęć: W teatrze: Dramatyzacja. 
Stereotypy dotyczące płci.

Rozwijana umiejętność społeczno-emocjonalna: 
Rozpoznanie stereotypów dotyczących płci, świadomość swoich różnic jako mężczyzny /
kobiety, dyspozycyjność: empatia, zaufanie, współpraca, zmiana, emancypacja

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
 Świadomość własnej płci i płci innych osób, świadomość kulturowa, obywatelskość

Stosowana metoda terapeutyczna: dramatyzacja, czas w kręgu, samoświadomość

Zastosowana technika: oglądanie filmów, dyskusja

Uzasadnienie wyboru metody: Uczniowie mogą identyfikować się z poszczególnymi
postaciami i przekazywać emocje poprzez bohaterów filmów.

Uczniowie z przeszkodami społecznymi
i kulturowymi.

 
 

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 15 

Co należy zrobić - realizacja:



Krok 1 - Zajęcia rozpoczynają się od debaty, w której prosi się uczniów o rozmowę na temat
stereotypów związanych z płcią oraz o wskazanie niektórych z nich na podstawie własnych
doświadczeń. 

Krok 2 - Nauczyciel pokazuje uczniom kilka filmów na temat niebezpieczeństw związanych ze
stereotypami płci.

Krok 3 - Nauczyciel prosi klasę o wyrażenie swojego punktu widzenia na podstawie różnych informacji
zawartych w krótkich filmach.

Zajęcia działają w pozytywny sposób, ponieważ uczniowie przechodzą od mglistej świadomości różnic
między płciami do głębokiego zrozumienia, opartego na osobistych refleksjach. Uczniowie stają się
świadomi stereotypów związanych z płcią i zdają sobie sprawę z tego, jak wpływają one na życie
każdego człowieka. Nauczyciel może poprosić uczniów o zwrócenie uwagi na istniejącą w codziennym
życiu dyskryminację ze względu na różnice płci.

Tytuł zajęć: W teatrze: Dramatyzacja. 
Stereotypy dotyczące płci.
.

Dowiedz się więcej:
Przydatne materiały:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?
lang=en&nid=44 

 
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?

lang=en&nid=45 

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45


Nauczyciel wprowadza temat przemocy ze względu na płeć (GBV) i pokazuje uczniom
różne filmy na ten temat.

Nauczyciele:
Nauczyciele języków obcych
Nauczyciel technologii
Wychowawcy

Materiały:
                     Przestrzeń: klasa / dom
                     Środki dydaktyczne: 
                          komputer z podłączeniem do Internetu
                          materiały wideo
                          papiery, ołówki/ołówki/kolory

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 5 min.
Faza realizacji: 30 min 
Kontynuacja: 30 min

Tytuł zajęć: Przemoc ze względu na płeć wśród
nastolatków.

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Umiejętność rozpoznawania różnych rodzajów przemocy ze względu na płeć, Umiejętność
rozpoznawania znaczenia zgody, Świadomość seksualizacji kobiet zarówno w języku jak i obrazach

Inne rozwinięte kompetencje kluczowe: 
 Umiejętność rozpoznawania niebezpieczeństw związanych z patriarchalnym społeczeństwem
zorientowanym na mężczyzn

Stosowana metoda terapeutyczna:  Terapia ekspresyjna i terapia zarządzania emocjami

Zastosowane techniki: Czas w kręgu, dyskusja

Uzasadnienie wyboru metody: Metoda ta jest przydatna do zwiększenia świadomości na
temat używania zseksualizowanego języka w filmach, komediach, telewizji, mediach oraz w
interakcjach społecznych.  Dzięki terapii ekspresyjnej uczniowie mogą dostrzec zagrożenia
płynące z takiego języka w budowaniu przemocy ze względu na płeć.

Uczniowie sprawiający trudności
wychowawcze i napotykający na

przeszkody społeczne.
 

Co zrobić - wdrażanie

Grupa wiekowa: 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 10 



Krok 1 - Po pokazaniu uczniom różnych filmów dotyczących przemocy ze względu na płeć, nauczyciel
prosi klasę o wyrażenie swoich myśli i reakcji na temat sytuacji przedstawionych w filmie. 

Krok 2 - Nauczyciel pyta uczniów, czy chcą opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako ofiary,
prześladowcy lub osoby postronne w sytuacji przemocy ze względu na płeć.

Krok 3 - Na koniec nauczyciel prosi uczniów, aby w małych grupach stworzyli plakat kontrastujący z
GBV. Mogą znaleźć obraz, nagłówek lub oba te elementy.

Nauczyciel prosi uczniów o pracę w małych grupach w celu stworzenia plakatu kontrastującego z GBV.
Ćwiczenie w całości wpłynęło na świadomość uczniów w zakresie używania języka seksualizowanego
przede wszystkim w interakcjach społecznych i w różnych aktach komunikacji. Ponadto uczniowie mogli
doświadczyć niebezpieczeństw związanych z takim językiem w konstruowaniu przemocy ze względu na
płeć.

Tytuł zajęć: Przemoc ze względu na płeć wśród
nastolatków.

Zobac więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 
 

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


Nauczyciel wyjaśnia uczniom grę, którą mają wykonać.

Nauczyciele:
Nauczyciele języków obcych
Nauczyciel technologii
Wychowawcy

Materiały:
                      Przestrzeń: klasa / dom
                      Materiały: 
                                     komputer z podłączeniem do Internetu
                                     materiały wideo
                                     papiery, ołówki/ołówki/kolory

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 5 min
Faza realizacji: 30 min
Działania uzupełniające: 20 min

Tytuł zajęć: Skojarzenia między zawodami a płcią

Socio-emotional skill developed: 
Recognition of gender stereotypes in the workplace, awareness of personal differences as men
/ women, awareness of social rights, availability: empathy, trust, collaboration, change,
emancipation, recognition of the importance of free choice and self-esteem

Other key competence developed: 
 Awareness of own gender and others’ gender, cultural awareness, global citizenship.

Therapeutic method used:  Expressive therapy and emotion management therapy

Technique used: Focus group, debate, game

Reason of choosing the method: Triggering awareness of the impact of gender stereotypes
in the choice of sports, hobbies, studies and professional careers boys and girls choose.

Students with cultural and educational
difficulties and who face social

obstacles.
 
 
 
 

Co należy zrobić - realizacja:

Age group: 7-8 and 12-13 years old
Number of pupils into a group: 18 



Krok 1 - Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i daje im tajemniczy zawód, który mają opisać pod
względem imienia, płci, miejsca pracy i tego, co robią na co dzień, następnie uczniowie prezentują
swoją osobę i próbują odgadnąć, kto spośród pozostałych uczniów opisał ten sam zawód. 

Krok 2 - Po zakończeniu gry odbędzie się debata.

Krok 3 - Po debacie na temat wyników nauczyciel zadaje uczniom kilka pytań mających na celu
uświadomienie uczniom stereotypów dotyczących płci, które mogą wpływać na nasze wyobrażenia,
umiejętności, kompetencje, zawody, które mogą lub nie mogą wykonywać kobiety i mężczyźni.

Zajęcia i debata posłużyły uczniom do przejścia od mglistej świadomości różnic między płciami do
głębokiego zrozumienia, opartego na osobistych refleksjach. Pobudzone zostało poczucie
sprawiedliwości społecznej, solidarności i empatii. Po debacie wzrosła świadomość stereotypów
dotyczących płci, które mogą wpływać na nasze pomysły i spojrzenie na życie.

Tytuł zajęć: Skojarzenia między zawodami a płcią

Zobacz więcej:
Jeśli zajęcia są realizowane z młodszymi uczniami (7-8 lat),
można przeprowadzić dyskusję z klasą na temat różnic płci i
zawodów, prosząc dzieci o wyrażenie opinii. Po pokazaniu
filmu związanego z tematem, nauczyciele mogą pobudzić
dyskusję na temat stereotypów związanych z płcią, w
szczególności na temat różnych możliwości zawodowych
oferowanych mężczyznom i kobietom w zależności od ich
tożsamości płciowej.

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


Nauczyciel wyjaśnia, jak należy wykonać daną czynność.

Niezbędne zasoby ludzkie:
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel techniki
Wychowawcy

Niezbędne zasoby materialne:
                     Wymagania przestrzenne: klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
                                komputer z podłączeniem do Internetu
                                materiały wideo. Kilka przykładów:
                                https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ 
                                papier, długopisy/ołówki

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza : 5 min.
Faza realizacji : 30 min
Działania następcze: 5 minut

Tytuł zajęć: Pochopny osąd

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Asertywność i zarządzanie konfliktem

Rozwinięte inne kompetencje kluczowe: 
 Świadomość dotycząca interakcji społecznych i negocjacji

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Ekspresyjna terapia zabawą i zarządzanie emocjami

Zastosowana technika: Debata

Powód wyboru metody: stymulowanie uczniów do jasnego wyrażania się, dobrej prezentacji,
słuchania i udzielania informacji zwrotnej. Ćwiczenie pomaga im uświadomić sobie, że ludzie
często oceniają, ale ważne jest, aby uświadomić sobie podstawowe błędne podejścia w
interakcjach społecznych.

Uczniowie z trudnościami kulturowymi i
edukacyjnymi oraz napotykający na

przeszkody społeczne.
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 16 



Krok 1 - Nauczyciel pokazuje różne materiały, zdjęcia i filmy na temat pochopnego osądzania.

Krok 2 - Nauczyciel stymuluje dyskusję, aby pomóc uczniom uświadomić sobie, że ludzie często
osądzają, ale ważne jest, aby uświadomić sobie podstawowe błędne podejścia w interakcjach
społecznych i nie oceniać pochopnie.

Krok 3 - Osobiste refleksje uczniów pomagają im rozwinąć takie umiejętności jak: jasne wyrażanie
siebie, refleksja, słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych

Uczniowie cały czas stykają się z innymi ludźmi. Ćwiczenie pomaga uczniom nie oceniać ludzi na
podstawie ich wyglądu, pierwszego wrażenia, uprzedzeń lub stereotypów i pozwala im unikać
pochopnych osądów. Nauczyciele mogą od czasu do czasu organizować sesje, w których uczniowie
dzielą się swoimi doświadczeniami i podają przykłady z życia codziennego, w których wydali lub
otrzymali pochopne osądy i zastanawiają się nad tym, aby skutecznie ich unikać. 

Tytuł zajęć: Pochopny osąd

Dowiedz się więcej:
Jeśli zajęcia realizowane są z młodszymi uczniami (7-8 lat)
można dodać element twórczy. Można poprosić klasę o
narysowanie różnych zawodów. Następnie pokazuje się film,
na którym inne dzieci robią to samo, ale potem do klasy
wprowadza się prawdziwych pracowników, z których wszyscy
są kobietami. Ponieważ większość uczniów zazwyczaj
wyobraża sobie te postacie jako mężczyzn, po obejrzeniu
filmu należy omówić błąd pochopnego osądu oraz
stereotypy, według których istnieją zawody męskie i kobiece. 

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak należy postępować podczas wykonywania czynności.

Niezbędne zasoby ludzkie:
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel techniki
wychowawcy

Niezbędne zasoby materialne:
                     Wymagania przestrzenne: klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
                     Komputer z podłączeniem do Internetu
                     Nożyczki, kolorowe markery, białe kartki papieru

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza : 5 min.
Faza realizacji: 35 min 
Działania następcze: 10 min

Tytuł zajęć: Ciało i emocje

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Rozwój uczuć i spostrzeżeń somatycznych związanych z emocjami, Rozwój odpowiedniej
kompetencji w zakresie uzewnętrzniania emocji, Trening psychosomatyczny w zakresie
rozpoznawania emocji
Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Rozwinięcie odpowiednich kompetencji, w celu okazywania emocji

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Metoda psychosomatyczna, terapia artystyczno-ekspresyjna

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Metoda psychosomatyczna, terapia artystyczno-ekspresyjna
Uzasadnienie wyboru metody: Brak umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z
emocjami jest przyczyną znacznej ilości schorzeń i chorób, od strony fizycznej po
psychologiczną. Rozpoczęcie odpowiedniego "treningu psychosomatycznego" w młodym wieku
da uczniom więcej szans na rozwinięcie odpowiednich kompetencji, aby móc okazywać emocje
bez uszczerbku dla ich dobrego samopoczucia.

Uczniowie z trudnościami kulturowymi i
edukacyjnymi oraz napotykający na

przeszkody społeczne.
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 18 



Krok 1 - Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie obrazu własnego ciała.

Krok 2 - Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie poprzez różne kolory części ciała zaangażowanych w
odczuwanie emocji. 

Krok 3 - Nauczyciel prosi uczniów o skojarzenie różnych odcieni kolorów z różnymi emocjami oraz z
różnymi częściami ciała zaangażowanymi w odczuwanie danej emocji. W związku z tym prosi uczniów o
wyjaśnienie swoich wyborów i porównanie ich z wyborami innych uczniów.

Ćwiczenie działa pozytywnie na rozwój zdolności empatycznych uczniów. Brak umiejętności
rozpoznawania i zarządzania emocjami jest przyczyną wielu chorób, dlatego nauczyciel powinien
pomóc uczniom, pytając ich, gdzie najczęściej odczuwają złość i inne uczucia, tworząc identyfikację z
pasującą sytuacją-bodźcem. 

Tytuła zajęć: Ciało i emocje

Zobacz więcej:
https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-

output-1/ 

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom czynność, którą mają wykonać.

Niezbędne zasoby ludzkie:
nauczyciele języków obcych
nauczyciele techniki
edukatorzy 

Niezbędne zasoby materialne:
                     Wymagania przestrzenne: klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
                     Komputer z podłączeniem do Internetu
                     Materiały wideo online https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg&t=92s 

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min.
Faza realizacji: 20 min
Działania uzupełniające: 30 min

Tytuł zajęć: Dobro i zło

Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
Rozwój emocji i empatii, rozwój innego podejścia do ewentualnych sytuacji konfliktowych.

Rozwijane inne kompetencje kluczowe: 
Rozwój odpowiedniej kompetencji w zakresie radzenia sobie z uczuciem wściekłości i przemocy
lub frustracji

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia ekspresyjna i terapia zarządzania emocjami

Zastosowane techniki: grupa dyskusyjna, czas w kole

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie świadomości możliwości różnych reakcji w
obliczu sytuacji frustrujących lub konfliktowych poznanie znaczenia negocjacji

Uczniowie z trudnościami kulturowymi i
edukacyjnymi oraz napotykający na

przeszkody społeczne.

Co należy zrobić- realizacja:

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 15 



Krok 1 - Nauczyciel pokazuje uczniom film, w którym jest możliwa sytuacja konfliktowa i pyta uczniów,
co by zrobili. 

Krok 2 - Nauczyciel prosi klasę o wyjaśnienie, czym według uczniów są zachowania asertywne i
nieasertywne oraz jaka jest ich reakcja na zachowanie asertywne. Nauczyciel może również poprosić o
wymienienie różnych sytuacji konfliktowych, których uczniowie doświadczyli, próbując znaleźć różne
możliwe rozwiązania bez użycia przemocy.

Krok 3 - Nauczyciele pomagają uczniom zastanowić się nad znaczeniem małych pozytywnych i
negatywnych gestów. W ewentualnej sytuacji konfliktowej wdrożenie zachowań zdolnych zaszczepić
"dobro" może pomóc w rozwiązaniu sytuacji. 

Ćwiczenie ma wpływ na uświadomienie sobie przez uczniów możliwości różnych i bardziej
konstruktywnych reakcji w obliczu frustrujących lub konfliktowych sytuacji.
Ćwiczenie jest przydatne w celu zrozumienia znaczenia negocjacji w sytuacjach konfliktowych oraz
małych pozytywnych gestów / postaw w życiu codziennym w celu wzmocnienia relacji w pozytywny
sposób.

Tytuł zajęć: Dobro i zło

Zobacz więcej:
Przydatny materiał do refleksji nad znaczeniem pozytywnych

gestów/ postaw: https://www.youtube.com/watch?v=V-
rXgE_ZDLg&t=92s
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom czynność, którą mają wykonać.

Niezbędne zasoby ludzkie:
nauczyciele języków obcych
nauczyciele techniki
edukatorzy 

Zasoby materialne:
                     Przestrzeń: klasa/dom
                     Środki dydaktyczne: 
                     Komputer z podłączeniem do Internetu
                     Materiały wideo online (piosenki, muzyka) 

Czas trwania:
Faza przygotowawcza: 5 min.
Faza realizacji: 30 min
Działania uzupełniające: 25 min

Tytuł zajęć: Ściana emocji

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalnych: 
Rozwój emocji i empatii wyzwalanych przez muzykę, Rozwój otwartego umysłu wobec różnych
wyborów i różnych emocji.

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Uświadomienie sobie, jak ten sam wkład muzyczny może wzmacniać różne i kontrastowe uczucia,
porównanie emocji własnych i innych osób

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia ekspresyjna, terapia zarządzania emocjami, samoświadomość

Zastosowane techniki: Czas w kręgu, debata

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie świadomości o różnorodności poprzez gusta
muzyczne, które mogą wywoływać różne emocje, zwiększenie świadomości o potrzebie
negocjacji

Uczniowie z trudnościami kulturowymi i
edukacyjnymi oraz napotykający na

przeszkody społeczne.

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 18 



Krok 1 - Nauczyciel pokazuje uczniom wirtualną ścianę, w której proszeni są o wysłuchanie kilku
utworów muzycznych reprezentujących emocje radości, smutku, strachu, zdziwienia i złości, w
zależności od postrzegania każdej z nich.

Krok 2 - Uczniowie kojarzą emocje z utworami, a następnie nauczyciel pyta uczniów, czy zgadzają się z
wyborami swoich rówieśników, czy też nie zgadzają się i z jakiego powodu.

Krok 3 - Otwiera się zatem debata na temat różnego postrzegania emocji w odniesieniu do muzyki.
Nauczyciel może zaprosić klasę do umieszczenia na wirtualnej ścianie filmu lub książki, które
przedstawiają te same emocje wywołane przez muzykę i przedyskutować wybory.

Uczniowie dyskutują na temat motywujących ich wyborów. Ćwiczenie ma wpływ na świadomość
różnorodności poprzez gusta muzyczne, które mogą wywoływać różne emocje. Uczniowie rozumieją,
jak różnorodne są osobiste percepcje i jak bardzo różnią się od siebie. Ćwiczenie jest również
przydatne w podnoszeniu świadomości potrzeby negocjacji emocjonalnych i wyrażania emocji.

Tytuł zajęć: Ściana emocji

Dowiedz się więcej:
W przypadku realizacji zajęć z młodszymi uczniami (7-8 lat)

można zaprezentować teledyski o emocjach i poprosić dzieci
o graficzne przedstawienie emocji wzbudzonych przez

muzykę, a następnie wspólnie omówić ich sposób
postrzegania i interpretowania emocji.
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom czynność, którą mają wykonać.

Niezbędne zasoby ludzkie:
nauczyciele języków obcych
nauczyciele techniki
edukatorzy 

Niezbędne zasoby materialne:
                     Wymagania przestrzenne: klasa/dom
                     Wymagania materiałowe: 
                     Komputer z podłączeniem do Internetu
                     Kostka do gry
                     Materiały do rysowania i budowania kostki (jeśli chcesz, aby kostka była budowana     
                     przez uczniów)

Zasoby czasowe (czas trwania):
Faza przygotowawcza: 5 min.
Faza realizacji: 30 min
Działania uzupełniające: 20 min

Tytuł zajęć: Kostka emocji

Rozwijane umiejętności społeczno-emocjonalne: 
Rozwój emocji i empatii, Rozwój otwartego umysłu wobec różnych wyborów i różnych emocji

Inne rozwijane kompetencje kluczowe: 
Zwiększenie empatii i komunikacji

Stosowana metoda terapeutyczna:  
Terapia ekspresyjna i terapia zarządzania emocjami, terapia grami

Zastosowana technika: gra i czas w kręgu

Uzasadnienie wyboru metody: Zwiększenie świadomości potrzeby wchodzenia w interakcje z
innymi ludźmi; zwiększenie empatii, aby pomóc ludziom zmierzyć się ze złożoną gamą emocji w
codziennym życiu.

Uczniowie z trudnościami kulturowymi i
edukacyjnymi oraz napotykający na

przeszkody społeczne.
 

Co należy zrobić - realizacja:

Grupa wiekowa: 7-8 i 12-13 lat
Liczba uczniów w grupie: 15 



Krok 1 - Nauczyciel numeruje od jednego do sześciu emocji Radość, strach, obrzydzenie, smutek złość i
nuda. 

Krok 2 - Nauczyciel rzuca kostką, aby wybrać, o jakiej emocji ma mówić każdy uczeń.

Krok 3 - Uczniowie proszeni są o wyrażenie swoich uczuć na zmianę opowiadając zdarzenie lub epizod
dotyczący uczucia na twarzy kostki, które mu się nasuwa. Pozostali uczniowie mogą interweniować, jeśli
chcą.

Uczniowie są proszeni o pomoc kolegom w znalezieniu lepszego rozwiązania, aby w przyszłości mogli
zmierzyć się ze swoimi emocjami. Ćwiczenie jest przydatne do poprawy empatii i pomaga uczniom
wyrażać i radzić sobie ze złożonym zakresem emocji. Uczniowie doświadczają również współpracy,
mając możliwość wyrażenia swoich opinii wychodząc od historii swoich rówieśników.

Tytuł zajęć: Kostka emocji

Zobacz więcej:
Jeśli ćwiczenie jest realizowane z młodszymi uczniami (7-8 lat)

można na każdej tarczy kostki narysować emotikon
wyrażający emocję (zamiast liczb związanych z emocją).
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Działania opisane i wdrożone zarówno przez kadrę pedagogiczną ze szkoły koordynującej w
Rumunii, jak i przez naszych partnerów z Turcji, Polski i Włoch miały duży wpływ na rozwój
społeczno-emocjonalny uczniów biorących udział w projekcie ,,Passion for Learning". Uczniowie ze
środowisk defaworyzowanych udowodnili, że dopóki istnieje empatia, efektywna komunikacja,
kontrola emocji, skuteczne zarządzanie problemami, na pozytywne rezultaty uzyskane z rozwoju
inteligencji poznawczej i emocjonalnej nie trzeba długo czekać.

Metody terapeutyczne stosowane w opracowanych działaniach edukacyjnych stale stanowiły
pozytywną rutynę, z którą identyfikowali się uczniowie.
Wszystkie zrealizowane działania zostały docenione przez uczniów.
Po udziale w zajęciach uczniowie identyfikują, że rozwinęli umiejętności i zdolności w zakresie
zarządzania emocjami, samopoznania i rozwoju osobistego, zwiększenia samooceny, rozwijania
kreatywności, komunikacji i integracji społecznej.
Uczniowie zidentyfikowali, że projekt oferował możliwość socjalizacji z kolegami.
Docenili, że poczynili oczywiste postępy w zakresie: rozwoju osobistego, zarządzania emocjami,
kreatywności, umiejętności społecznych, a także rozwinęli umiejętności i cele z wielu innych
przedmiotów w szkole.

Poprzez te działania my, zespół Passion for learning, staraliśmy się wnieść nowe spojrzenie na
proces włączania uczniów ze środowisk defaworyzowanych, skupiając się na przełamywaniu barier
komunikacyjnych i tworzeniu doświadczeń, które pomagają uczniom mieć lepsze możliwości
rozwoju.
Dzieliliśmy się informacjami, wiedzą i praktycznymi pomysłami w ramach doświadczeń
edukacyjnych, co w pełni wierzymy, że doprowadziło do sukcesu tego projektu i, pośrednio, do
osiągnięcia jego celu.

Wnioski
Opisane i zrealizowane działania w podręczniku przyczyniły się do osiągnięcia
następującego rezultatu:

Opisane i zrealizowane działania w podręczniku mogą być wykorzystane w
przyszłości:

- jako baza dla innych projektów
- jako baza do różnych działań, takich jak zajęcia z rozwoju osobistego, doradztwo szkolne itp.
- jako baza dla nauczycieli na całym świecie, którzy uczą różnych przedmiotów 
- jako baza dla różnych ośrodków szkoleniowych w szkoleniach dla nauczycieli, psychologów,
logopedów i innych specjalistów
- jako baza dla szkół partnerskich, które mogą zaangażować innych partnerów edukacyjnych w
realizację tych działań w ramach innych projektów


