
 

 

 

 

Scenariusz zajęć 
 

Temat: Relacje rodzic-dziecko. 
 

 
 
Cele: 

• uczeń zna znaczenie wartości marzeń i szczęścia w życiu każdego człowieka, 
• kształtowanie inteligencji emocjonalnej / rozpoznanie, nazywanie emocji i 

uczuć. 
• Poznanie samego siebie. 

 
 
Warunki techniczne: 

• szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, 
• miejsce zajęć – szkoła, 
• czas trwania -  90 minut. 

 
 
Metody: 

• aktywizująca, 
• duskusja, 
• praca własna, 
• burza mózgów, 
• ćwiczenia praktyczne, 
• kreatywność. 

 
Materiały: 

• papier A4, 
• brystol 
• kredki, ołówki, długopis, 
• załącznik w formie A4 Jak interpretować rysunek dziecka? 

 
 

Przebieg zajęć 
 
Część I 
 
 Zajęcia nauczyciel rozpoczyna od zabawy integracyjnej: 
"Wyścigi butów" 
Materiały: po jednym bucie dla każdej drużyny 
Cel: zabawa 
Przebieg: uczestnicy dzielą się na dwie kilkuosobowe drużyny. Każda drużyna 
ustawai się gęsiego. Na dany znak pierwsza osoba w rzędzie biegnie na koniec, 
niosąc but i wraca, przekazując go następnej osobie. Trudność polega na tym, że za 
każdym razem but ma być niesiony na iinej części ciała. 
 



 

 

 
 
 
 
Po zabawie nauczyciel rozdaje uczniom kartki i ołówki. Każdy uczeń ma narysować 
swoje marzenia, pasję, hobby. 
Czas 10 minut. 
 
 
 
Uczniowie opowiadają o rysunkach wykonanych przez siebie. Ci uczniowie, którzy 
nie chcieli rozmawiać, swoją kartkę z rysunkiem zamieszczają na tablicy. Nauczyciel 
pyta: 

• Jaki jest świat dziecka? 
• Czy różni się od świata dorosłych? 
• Czy dorośli mają marzenia? 

 
Na dzisiejszych warsztatach na chwilę zamienimy sie rolami, będziemy rodzicami: 

• Czy znacie, albo słyszeliście o prawach  rodziców, co do nich powinno 
należeć? 

• Czy szanuje godność dziecka? 
• Czy stosuje czytelne zasady? 
• Czy jest wiarygodny? 

 
Uczniowie jako rodzice wypisują prawa i obowiązki: 

• Do obowiązków rodziców nalezy wycowywanie potomstwa, 
• powinien być autorytetem dla dzieci, 
• dotrzymuje danych słów i obietnic. 

 
Więcej szczegółów odnośnie praw rodziców można znaleźć w Prawach i 
Obowiązkach Rodziców w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 
 
Nauczyciel zadaje kolejne pytanie: 

• Jakie obowiązki mają dzieci? 
• Czy opiekują się swoimi rodzicami? 

 
1. Czy w trakcie dorastania, dojrzewania wasze poglądy się zmieniają? 

 
 Uczniowie podejmuja dyskusje.  W tracie rozmowy padają kolejne pytania zadane 
przez nauczyciela: 
- Kiedy dziecko nabroi, zrobi coś niedobrego, jak na ogół reagują roodzice? 

• Strofują, 
• krzyczą, 
• przebaczają, 
• rozmawiają. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Proszę dobrać się w pary. Odegracie krótką rozmowę: rodzic-dziecko. 
 
Nauczyciel na kartykach ma zapisany temat rozmowy. Uczniowie losują. Przykład 
rozmowy: 

– rodzic przypadkowo dowiaduje się, że jego dziecko od tygodnia nie chodzi na 
zajęcia dodatkowe z matematyki. Zajęcia sa odpłątne. Pieniądze dkładał, aby 
móc kupić sobie wymarzoną bluzę sportową. Oszukał rodziców, bo nie chcieli 
mu tej bluzy kupić. Na pytanie dlaczego – rodzice odpowiadali – BO NIE. 

 
Polecenie:  przeprowadź rozmowę, która zakończy się powodzeniem dla obu stron. 
Czas 20 minut. 
 
 
 
 
Część II 
 
Po upływie minionego czasu, nauczyciel prosi 4 ochotników, którzy przeprowadzą 
swoje rozmowy. Po odbytych przykładowych rozmowach, nauczyciel zadaje pytania: 

• Czy łatwa jest rola rodzica? 
• Czy potrafią rozmawiac ze swoimi dziećmi? 
• Czy są konsekwentni w swoich poczynaniach? 

 
• A czy wy jako dzieci potraficie przyznac się do błędu? 
• Czy umiesz przebaczać swoim rodzicom? 

 
Po pytaniach w klasie nawiązała się gorąca dyskusja. Na początku zajęć nauczyciel 
prosił o wykonanie rysunku dotyczącego marzeń. Czy oprócz marzeń, pasji ważne 
według Was są emocje? 

• Jacy jesteście na co dzień? 
• Czy bywa, że zakładamy na siebie "skorupę" , bo lękamy się świata, ludzi? 
• Dlaczego tak sie zachowujemy? 

 
Część uczniów podejmuje rozmowę,  inni swoje odpowiedzi rysują na krtkach 
papieru. 
Nauczyciel podsuwa kolejne pytania: 

• Czy zdarzyło się, że rozdzice, osoba najbliższa zawiodła Was ? 
 
Odbieramy osoby dorosłe jako osoby wszystowiedzące, ktore nie powinny popełniać 
błędów, a z wypowiedzi uczniów wynika, że czasem tak jest. 

• Co zmieniłbyś/łabyś w Swoich rodzicach? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Na początku zajęć uczniowie  mówili o swoich marzeniach. Pytanie nauczyciela: 

• kiedy marzymy, w jakich okolicznosciach? 
• Czy marzenia rozwijają w Was kreatywność? 
• Czy uwrażliwiają Was na potrzeby innych? 
• Czy marzenia to zmiana w naszym w życiu? 

 
1. Po co dokonujemy zmian w życiu? 

Odpowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy: 
• aby odbudować autentyczne Ja, 
• stworzyć nową tożsamość, 
• porzucic nieakceptowane dążenia , 
• stworzyć nową relację ze światem. 

W klasie jest burzliwa rozmowa. Uczniowie odpowiadają, jest grupa uczniów, która  
swoje opinie zamieszcza na obrazku. 
 
Jak zauważyliście dużo informacji zamieszczacie  na kartkach papieru,  czatujecie,  
piszecie  sms. Ta forma jest dla Was korzystniejsza, bo nie widzicie  odbiorcy, jego 
twarzy. Na dzisiejszych warsztatach pragnę Was zapoznać i przedstawić jak 
zdiagnozować rysunek dziecka. 

• Czy mozna osiągnąć marzenia, bogactwo mając pustkę emocjonalną? 
• Czy potrafimy być ludźmi szcęśliwymi jesli nie mamy zaspokojonych 

podstawowych wartości: miłości, zrozumienia, bliskości drugiej osoby? 
 
 
Kiedy borykamy się z różnymi problemami, co robimy, aby się ich pozbyć, wyrzucic z 
siebie? 
Odpowiedzi uczniów: 

– krzyczymy, 
– buntujemy się, 
– zamykamy się w "skorupie", 
– rysyję, 
– uprawiam sport. 

Uczniowie podali kilka przykładów odreagowania na swoje problemy. Nauczyciel 
skupił uwagę na odpowiedzi – rysunek. 
 
Rysunek to pewien sposób "wypowiadania się", pozwala na ustalenie motywów 
zachowania się człowieka w konkretnych sytuacjach i na dotarcie do świata jego 
przeżyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Podczas dzisiejszych zajęć często wspominamy o rysunku. Pragnę razem z Wami 
zdiagnozować rysunki narysowane przez Was na początku lekcji. W becnych 
czasach rysunek stał się bardzo popularny jako dodatkowa pomoc we właściwym 
diagnozowaniu i jako czynnik wzbogacający komunikację. Obrazki dziecięce są 
ogromną informacją przedstawiającą uczucia, lęki, czy charakter autora. Z  
klinicznego punktu widzenia znaki, ktore w badaniach nad techniką na przykład 
"Narysuj osobę" okazały się stałymi kryteriami rozróżnienia posczególnych typów 
osobowości. Oto niektóre z nich: 

1. słabo zintegrowane części ciała --- niska tolerancja i impulsywność; 
2. zaczernianie pustych pół --- niepokój; 
3. zaczernianie twarzy twarzy ---poważnie zaburzony, negatywny wizerunek 

siebie; 
4. zaczernianie rąk ---przejawy agresji; 
5. spogladanie w bok ---podejrzliwość i skłoności paranoidalne; 
6. niewielkie wymiary postaci ---brak poczucia bezpiec zeństwa, depresja. 

 
W odniesieniu do rysunku dom "Narysuj dom, który przedstawia rodzine, miejsce, 
miłość, bezpieczeństwo funkcjonowanie poprzez znaki takie jak na przykład: 

1. komin ---symbol ciepłych intymnych związków; 
2. duzo dymu ---wewnętrzne napięcie; 
3. płot wokół domu ---potrzeba ochrony emocjonalnej. 

 
W odniesieniu do barw preferowanych przez dziecko, na przykład: 

1. szarości ---oznaczają lęk, niepokój, niepewność; 
2. czerń ---poczucie zagrożenia i stłumioną agresję; 
3. czyste jasne barwy oznaczają pogodę wewnętrzną i poczucie 

bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie te przykłady zostały zamieszczona na tablicy i dokładnie omówione przez 
nauczyciela.  Każdy uczeń dostał od nauczyciela załącznik Jak interpretować 
rysunek dziecka? 

 
Część III 
 
Klasa dzieli sie na grupy, zadaniem poszczególnej grupy jest zdiagnozować rysunek. 
Rysunki rozdaje nauczyciel. Czas 25 minut. Do pomocy w diagnozie rysunku jest 
dołaczony załącznik Jak interpretować rysunek dziecka? 

 
Przedstawiciele grup omawiają obrazki. Nauczyciel namawia uczniów, aby pogłębili 
swoją wiedzę sięgając do literatury fachwej. 
 
Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie poznali pewien rys zdiagnozowania rysunku 
dziecięcego. Nauczyciel zachęca do poglębienia wiedzy w literaturze naukowej. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Nauczyciel zaprasza wszystkich uczniów do obejrzenia fimu Jana Jakuba Kolskiego 
"Serce serduszko". Na następnych zajęciach skonfrontują film z dzisiejszymi 
zajęciami. 
 
 
 
Ewaluacja: 

• Co zapamiętałeś/łaś z dzisiejszych zajęć? 
• Czy podobały Ci się zajęcia  TAK lub NIE 
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