
          PLASTYCZNE  UCZUC IA  

Temat: O strachu 
 
Cele warsztatów: 

          SCENAR IUSZ  

Uczeń: 
 

- Zdobędzie podstawową wiedzę o emocjach, doświadczy tego, co 

dzieje się w ciele człowieka gdy przeżywa strach 

- Będzie potrafił nazwać i wyrazić jedną z podstawowych emocji 
- strach  

- Nauczy się opowiadać o swoich emocjach 

- Dowie się, że wszystkie uczucia są nam potrzebne i mamy prawo je 

przeżywać 

- Wymyśli sposoby poradzenia sobie ze strachem, 
 

Rodzic: 
 

- Wystawa w klasie i karty informacyjne sprawią, że wiedza  dotrze 

również do rodziców 

 

Wychowawca: 
 

- Otrzyma materiały do stworzenia klasowej gazetki i wystawy oraz 

scenariusze kolejnych warsztatów dzięki temu wzbogaci swój 
warsztat pracy 

Metody pracy: 
- biblioterapia 

- dyskusja 

- grupowa praca plastyczna 

- metoda aktywizująca – burza mózgów 

- indywidualna praca plastyczna 

- wystawa w klasie 

- ulotki informacyjne dla rodziców 

 



Pomoce: 
-- książka:  BILLY I POTWÓR, Birgitta Stenberg, wyd. EneDueRabe 

- plastelina 10 zestawów 

- 25 sztywnych kartek papieru formatu A5 

- pastele 

- mazaki 
 Środki dydaktyczne do samodzielnego 
przygotowania: 

 - rysunek przygotowany na dużym arkuszu papieru przedstawiający 

bohatera książki, który się boi 
-  tabelka ze sposobami na opanowanie strachu 

-  ulotka informacyjna dla rodziców 

 Tok warsztatów:

Siadamy w kole, na dywanie. Nauczyciel  mówi o tym, że na 

warsztatach zajmiemy się kolejną ciekawą i ważną emocją. Niech 

dzieci spróbują zgadnąć co to będzie.  

Część wprowadzająca 

Część główna 

1.  „Billy i potwór” 

Pierwsza część warsztatu polega na przeczytaniu dzieciom książki 
„Billy i potwór”, której bohaterowie przeżywają jedną z podstawowych 

emocji, tj. strach. W trakcie czytania warto pokazać dzieciom 

ilustracje, ale żeby były bardziej widoczne i przydatne również 

później, można skorzystać z załączonych rysunków morskich 

stworzeń. Trzeba je tylko wydrukować na sztywnych kartkach, 
wyciąć, pokolorować i nakleić na drewniane patyczki. 
 

2. Co się dzieje z Billym gdy się boi? 

Grupowa praca plastyczna – na przygotowanym wcześniej dużym 

arkuszu papieru z narysowaną postacią bohatera książki dzieci rysują 

i  za pomocą plasteliny wylepiają te części ciała, które zmieniają pod 

wpływem strachu. Nauczyciel na początku zadaje pytania dotyczące 

tego, jak wygląda twarz człowieka, gdy się boi. Dzieci dorysowują 

brakujące elementy twarzy, np. szeroko otwarte oczy, otwarte z 

przerażenia usta, podniesione brwi, pot na czole, bladą skórę, łzy.  



Osoba prowadząca dba o to, aby znalazły się na wspólnym plakacie 

elementy zaczerpnięte z książki.  Ważne jest, aby każde z dzieci miało 

swój udział w kolorowaniu i wylepianiu plakatu. Podsumowujemy i 
omawiamy poszczególne oznaki strachu. Po skończonej pracy plakat 
wieszamy w klasie, kąciku, gdzie powstanie gazetka poświęcona 

strachowi.  
 

3. Jakie są sposoby na opanowanie strachu? 

Burza mózgów – zbieramy od dzieci propozycje sposobów na 

poradzenie sobie ze strachem. Pytamy co one robią, gdy czują strach, 
a chcą aby minął. Sygnalizujemy, że skuteczne sposoby to są takie, 
które pozwalają nam na przezwyciężenie strachu, szukanie wsparcia 

u innych osób, rozwiązanie problemu. Ważne są tu też nasze myśli i 
umiejętność wyobrażania sobie czegoś pozytywnego, czy nawet 
śmiesznego. Możemy pokazać dzieciom jak działa wizualizacja. 
Każemy im wtedy zamknąć oczy i mówimy, żeby wyobraziły sobie 

zwierzę, którego trochę się boją, ale nie tak bardzo mocno. Następnie 

niech w swojej wyobraźni pomalują to zwierzę na różowo. Niech ono 

zacznie podskakiwać i trząść się jak galaretka. A w tle niech dzieci w 

swej wyobraźni puszczą wesołą muzyczkę. Niech zwierzak zacznie 

 śpiewać „bum cyk cyk i trala la”. Po zakończonym  ćwiczeniu pytamy, 
czy tak zmienionego zwierzęcia nadal się bały? 

W trakcie tej pracy na dywanie  pokazujemy dzieciom przygotowane 

przez nas sposoby za pomocą obrazków ( materiały w załączniku). 
Niech w tej części mocno wybrzmi komunikat, że dzieci nikt nie ma 

prawa straszyć nawet gdy jest od nich większy i dorosły. A gdy zdarzy 

się taka sytuacja to trzeba to opowiedzieć zaufanej osobie, tak jak Billy 

opowiedział swojej mamie. 
 

4. Jak ty wyobrażasz sobie strach? 

Indywidualna praca plastyczna – każdy uczestnik lepi z plasteliny 

omawiane na zajęciach uczucie, ma całkowitą dowolność w doborze 

kolorów i formy swojej pracy. Podajemy dzieciom dwa tematy do 

wyboru: 1. „Jak wygląda człowiek gdy sie boi?” 2. „Sposób na 

poradzenie sobie ze strachem” Może np. ulepić bohatera książki, 
może ulepić siebie gdy się boi, może pokazać jedną z oznak strachu, 
może przedstawić sposób na poradzenie sobie ze strachem. Na 

koniec w ramach podsumowania omawiane są prace dzieci – chętni 
opowiadają o swoich pracach. Z prac tych powstaje wystawa w 

klasie. 
 



Część podsumowująca   

Każdy z nas ma prawo czuć strach. Ta emocja działa często jak znak 

ostrzegawczy, chroni nas przed niebezpieczeństwem. Gdy czujemy 

strach to znaczy , że z nami albo obok nas dzieje się coś złego, 
niepokojącego. Często też strach napędzany jest przez naszą 

wyobraźnię, która potrafi płatać nam takiego figla, że boimy się 

rzeczy, które tak naprawdę nie są straszne. Musimy nauczyć się 

odróżniać takie sytuacje i gdy się boimy zawsze szukać wsparcia. 

oprac. Izabela Banaszczyk  

 Mówimy dzieciom, że ich rodzice/opiekunowie  po obejrzeniu 

wystawy dostaną w formie ulotki, informacje o danej emocji  i 
wymyślonych przez dzieci sposobach poradzenia sobie z trudnymi 
uczuciami. 
 


