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Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I- III 

 

Temat globalny: Uczucia 

Temat: Jak wygląda empatia? 

Cele ogólne w zakresie edukacji: 

• polonistyczna – tworzy wypowiedzi ustne 

Uczeń  

- w skupieniu słucha wypowiedzi innych, 

- w formie ustnej tworzy kilkudaniową wypowiedź,  

- uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; 

- dba o kulturę wypowiadania się; 

• środowiskowa –przeprowadza eksperyment  
 - obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze; 

• artystyczna (muzyka, plastyka) – wykonywanie pracy technika dowolną 
- tworzy improwizacje ruchowe do muzyki; 

- w zakresie plastyki posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu. 

• wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna  - gra w "dwa ognie" 
 - rzuca, chwyta piłkę; 

 - bierze udział w grach i zabawach grupowych respektując reguły i podporządkowując się decyzjom 

sędziego; 

• edukacja społeczna 

- rozumie, co przeżywają inni, potrafi przyjąć perspektywę drugiej osoby 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

– rozumie postawione pytania problemowe i szuka odpowiedzi, 

– rysuje obrazek komiksu do wybranej treści, 

– odczytuje emocję z mimiki i postawy ciała, 

– łączy emocję z wydarzeniem, które ją wywołało, 

– współpracuje w grupie, 

– potrafi myśleć metaforycznie i wyciągać wnioski z przeprowadzonego eksperymentu, 

– improwizuje do muzyki; 

– zna zasady gry w "dwa ognie" i przestrzega ich. 

 

Czas trwania: 90 minut ( 1 lub 2 przerwy w zależności od potrzeb dzieci) 

Metody pracy: indywidualne, aktywizujące integracyjne, problemowe, ekspresji, kreatywne – 

dyskusja , mapa pojęciowa, eksperyment 

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupie, 

Przebieg zajęć: 

1. Improwizacja do Walca nr 2 Szostakowicza; 

2. Przywitanie Jak się dzisiaj czujesz? Po przywitaniu N. zapisuje na tablicy nazwy uczuć, które 



wymieniały dzieci 

3. Lustra – zabawa emocjonalno-ruchowa. Dzieci stają naprzeciwko siebie, wyrażają wybraną emocję i 

naśladują swoja mimikę. Po 1 minucie zmieniają parę. 

4. Przedstawienie zadania do pytania problemowego – Skąd wiem, co ktoś czuje? 

5. Praca w parach/trójkach – Zrób mapę myśli do pytania Skąd wiem, co ktoś czuje? 

 Od pytania formułujemy strzałki, gdzie dzieci rysują lub wpisują swoje odpowiedzi – np., po minie, 

po tym co mówi, po tym, że jest przygarbiony, po tym jak się zachowuje, sam ktoś mówi, co czuje, 

możemy zapytać, czasem myślimy, że ktoś czuje coś innego niż naprawdę czuje, jak ze mną nie 

rozmawia, jak się do mnie przytula 

Dzieci same wpisują/rysują swoje odpowiedzi w grupach lub robi to nauczyciel. 

6. Zabawa Domki Jedno dziecko staje w środku okręgu zrobionego ze sznurka. To jest jego domek. To 

dziecko opowiada jakąś historię, pozostałe dzieci słuchają. Jeśli jedno ze słuchających dzieci chce 

zgadnąć uczucia opowiadającego dziecka   -  wchodzi do domku i zgaduje. Po 3 zgadnięciach, do 

środka wchodzi inne dziecko. 

7. Pytanie problemowe – Co to jest empatia? Sformułowanie definicji na podstawie wypowiedzi klasy. 

np. Empatia jest wtedy, kiedy rozumiemy, co ktoś czuje i słuchamy go z uwaga. Empatia jest wtedy, 

gdy jesteśmy blisko kogoś i go uważnie słuchamy i zgadujemy, co czuje. Empatia jest jak bycie w 

cudzym domku. 

8. Opcjonalnie Zabawa ruchowa Co czuję, gdy...; Na podłodze leżą karteczki z nazwami rożnych 

emocji, Najpierw nauczyciel, potem dzieci opowiadają o różnych sytuacjach. Gdy ktoś opowie o 

jakiejś sytuacji inni staja na karteczce z nazwą uczucia, które mogą wtedy czuć. Np. Kiedy nie 

rozumiem zadania...  - dzieci mogą stanąć na karteczce smutek, zdenerwowanie, zamieszanie, wstyd 

itd 

9. Opcjonalnie Ćwiczenie synestezja. W woreczku gromadzimy przedmioty o różnej strukturze, 

fakturze, miękkości. Zadanie - Dotknij przedmiot w worku, jaki on jest? Jakie uczucie przypomina? 

10. Eksperyment ze szklanką wody i sodą 

Mały eksperyment,  który pomoże zrozumieć czym jest jasność umysłu. Potrzeba szklanki z wodą, małego 

przedmiotu zanurzonego w wodzie i kilka łyżek sody oczyszczonej. 

Krok 1: Poproś dziecko, żeby spojrzało przez szklankę z wodą i sprawdziło czy widzi co jest na dnie. 

Krok 2: Wsyp do szklanki kilka łyżek sody oczyszczonej i zamieszaj. 

Krok 3: Teraz poproś dziecko, aby spojrzał  i sprawdził co widzi na dnie. Ponieważ soda jest zmieszana , 

bardzo słabo i niewyraźnie widać 

Krok 4: Opowiedz dziecku o tym, że podobnie dzieje się w naszych głowach, np. gdy jesteśmy 

zdenerwowani, a nasze myśli i emocje wirują. 

Krok 5: Odczekajcie wspólnie, aż soda się rozpuści (ok. 2 min) i znów spójrzcie przez szklankę – ponownie 

można zobaczyć, co znajduje jest na dnie. 

Krok 6: Wytłumacz dziecku, że tak może działać empatyczne słuchanie – nasze emocje się uspokajają, lepiej 

widzimy czego chcemy, mamy większa jasność. 

 

11. Praca plastyczna – Jak wygląda empatia? (technika dowolna) 

12. Gra w Dwa ognie – Jak możemy dać empatię, gdy ktoś przegrywa i jest mu smutno? 
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