
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych 
 
 

Temat : Nieprzezywacze – agresja rówieśnicza w przedszkolu 
 
 Cele : 
 

 uwrażliwienie na krzywdę  

 uświadomienie, że przezwiska ranią 

 umiejętność zauważenia swoich błędów 

 kształtowanie empatii 
 

Uczestnicy: 
 
Grupa 14 - 16 – osobowa, dzieci w wieku 5 - 7 lat 

 
 Czas trwania: 60 minut 
 
 Metody i techniki: 
 

 głośne czytanie 

 burza mózgów 

 pogadanka 

 zajęcia plastyczne 
 

Środki: 
 

 tekst „Drużyna nieprzezywaczy” Anny Mikity 

 obrazki z buźkami 

 płyta z muzyką  

 odtwarzacz płyt 
 

Materiały: 
 

 arkusz papieru 

 pisaki 

 kredki 

 blok rysunkowy 

 plastelina lub ciastolina 
 

Warunki: przestronna sala z miejscami do siedzenia i do zabaw w kole 
 
Literatura pomocnicza: 

 
1. Liebertz Charmaine: Skarbnica edukacji dobrego serca. Inteligencja 

emocjonalna : podstawy, metody i zabawy. Kielce : Jedność, 2007. ISBN 978-
83-7442-277-2. 

2. Mikita Anna: Opowiadania terapeutyczne. Gdańsk: Wydaw. HARMINIA, 2008. 
ISBN 978-83-7134-268-4. S. 35 – 37 



Przebieg zajęć 
 
 Zabawy wprowadzające: 
 

1. Taniec integracyjny z czapeczką” 
 

Gra muzyka. Dzieci ustawione są w kręgu. Prowadzący zakłada na głowę 
czapeczkę i tańcząc wykonuje jakieś charakterystyczne ruchy – pozostali 
naśladują go. W pewnym momencie przekazuje czapeczkę  
w lewą stronę. Teraz osoba posiadająca czapeczkę wymyśla jakiś ruch a 
wszyscy go naśladują. Zabawa trwa aż czapeczka wróci do prowadzącego. 

 
 

1. Złamane serca 
 

Dzieci w parach przygotowują z grubej tektury duże serca, które pośrodku 
przecinają, dowolnie kształtując linię cięcia. Następnie wszystkie połówki serc 
są wymieszane. Każdy uczestnik otrzymuje jedną, losowo wybraną połówkę i 
udaje się na poszukiwanie pasującego partnera. Zjednoczone pary siadają 
razem i opowiadają sobie o swoim ulubionym zwierzątku lub o sobie i o 
swoich życzeniach płynących prosto z serca, itp. 1 

 
 
 Część zasadnicza 
 

1. Burza mózgów - Co to jest przezwisko? 
 

2. Pogadanka 
 

 Jak się czujemy, kiedy nas ktoś przezywa? 
 
 Co wtedy robimy? 

3. Posłuchajcie fragmentu bajki o Fafince  
 

4. Pytania do tekstu 
 

 Dlaczego Fafinka była smutna? 
 Czemu chłopcy wyśmiewali się z Miśki? 
 Z czego Fafinka zwierzyła się mamie? 
 Jaką drużynę założyła pani w przedszkolu? 
 Czego nie było wolno członkom tej drużyny? 
 Co wydarzyło się w domu podczas budowania wieży z klocków? 

 
5. Dyskusja na temat tekstu 

 
 Co czuła Fafinka, kiedy koledzy ją przezywali, jak myślicie? 
 Dlaczego Pysiowi było przykro? 
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 Kiedy jeszcze może być nam przykro? 
 Czy wam też czasami jest przykro? Opowiedzcie o tym. 

 
6. Spróbujcie dokończyć tę bajkę. Jak myślicie, co wydarzyło się potem?  
 
7. Posłuchajcie, jak naprawdę skończyła się ta historia – odczytanie drugiego 

fragmentu opowiadania „Drużyna nieprzezywaczy” 

8. Ulepcie proszę z ciastoliny serduszka (inna wersja –namalujcie serduszka) 
 

9. Komu byście ofiarowali swoje serduszka i dlaczego – pokażcie swoje 
serduszka i opowiedzcie o tym. 

 
 

Rundka na zakończenie 
 
Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący prosi, aby dokończyły zdanie:  
Gdy ktoś przezywa mojego kolegę, koleżankę to… 
 
Ewaluacja 
 
Dzieci wybierają obrazki buźkami (uśmiechnięte lub smutne). 
 
Opracowała: 
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