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1. WPROWADZENIE DO TEMATU 

 

Dzisiejszy świat pędzi coraz szybciej naprzód. W pośpiechu dnia codziennego coraz 

częściej brakuje mam czasu i sił na zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych dzieci.                    

Na dalszy plan przesuwają się potrzeby, których być może nie widać na pierwszy rzut oka,      

ale które istnieją i ich niezaspokojenie z upływem czasu jest coraz bardziej widoczne. 

Współczesne dzieci jak słusznie zauważają Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska cierpią na 

anemię emocjonalną
1
. Rodzice zapewniają swoim dzieciom coraz mniej czasu, miłości, 

pozytywnych wzorców zachowań, stymulacji intelektualnej a więc tego, co jest niezbędne do 

ich prawidłowego rozwoju. Współczesny świat dostarcza im natomiast coraz więcej tego,             

co szkodliwe, a więc samotności, przemocy, przykładów agresji i wulgarności, braku 

szacunku dla drugiego człowieka. Zabiegani rodzice często nieświadomi zagrożenia nie 

wystarczająco chronią swoje dzieci przed złymi wpływami współczesnej kultury,                      

nie kontrolują tego, co dzieci oglądają w telewizji i w Internecie, ile czasu poświęcają na 

przebywanie w wirtualnym świecie grając w gry uczące zabijania i pogardy dla innych. 

Współczesne dzieci, zagubione w groźnym świecie obłudy, fałszu i zakłamania potrzebują 

przewodnictwa moralnego
2
, jasnego określenia, co jest dobre a co złe, poczucia, że są ważni         

i komuś na nich zależy. Taką pomoc powinni nieść nie tylko rodzice, ale także szkoła. Ważną 

rolę w życiu młodego człowieka może odegrać bibliotekarz, który poprzez umiejętnie 

dobraną lekturę może rozwinąć wyobraźnię, rozbudzić zainteresowanie otaczającym światem, 

ale także pomoże poradzić sobie z emocjami, rozwiązywać dziecięce problemy oraz 

kształtować zasady moralne. Takie możliwości daje stosowanie biblioterapii, która pozwala 

wpłynąć na pewną sferę psychiczną, intelektualną, społeczną i emocjonalną życia człowieka. 

Może też w pewnym stopniu ingerować w jego zachowanie
3
.  

Program biblioterapeutyczny „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” powstał z myślą                     

o dzieciach w wieku 10-11 lat, które nie potrafią poradzić sobie z własnymi emocjami: 

agresją, złością, zazdrością, brakiem akceptacji inności, jednocześnie rozpaczliwie 

poszukujących bratniej duszy, prawdziwego przyjaciela. Swoistą ewaluacją tego programu 

będą ostatnie zajęcia zatytułowane „Dobro rodzi dobro”, w trakcie których wykorzystana 

zostanie Bajka o ciepłym i Puchatym, której przesłaniem jest szczęście płynące z dzielenia się 

dobrem z innymi. 

                                                 
1
 Koźmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 16. 

2
 Tamże, s. 18. 

3
 Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001, s. 19. 
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2. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 Kształcenie umiejętności rozmowy o własnych emocjach; 

 Budowanie pozytywnych relacji i wzorów zachowania w grupie rówieśniczej; 

 Rozwijanie postawy szacunku dla innych i akceptacji inności; 

 Propagowanie zachowań nieagresywnych; 

 Zmiana postawy wobec problemów, z którymi borykają się dzieci; 

 Kształtowanie postaw moralnych: 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. 

 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

A. PRZEZNACZENIE 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-11 lat, uczniów szkoły masowej. 

 

B. CZAS TRWANIA 

Godzina lekcyjna 45 min. 

 

C. CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ 

Program realizowany będzie w trakcie zastępstw lub na godzinach wychowawczych                

za zgodą wychowawcy, obejmować będzie cykl 5 spotkań. 

 

D. MIEJSCE SPOTKAŃ 

Klasa szkolna, dostosowywana w zależności od rodzaju proponowanych zajęć.  

 

4. STRUKTURA ZAJĘĆ 

Zajęcia będą miały jednolitą formę. Będą rozpoczynać się badaniem nastrojów, zabawą 

integracyjną. Następnie wprowadzenie oraz część właściwa zajęć, w której wykorzystywany 

będzie tekst biblioterapeutyczny, na temat którego odbędzie się dyskusja a także  

odpowiednie działania twórcze. 

 

5. METODY, FORMY, TECHNIKI, ŚRODKI, MATERIAŁY 

A. METODY 

Słowne – głośne czytanie, rozmowa, dyskusja, „burza mózgów”, zdania niedokończone 
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Aktywizujące – zabawy integracyjne, drama 

B. FORMY 

indywidualna, zbiorowa, grupowa 

 

C. TECHNIKI 

Gry, zabawy, techniki plastyczne 

 

D. ŚRODKI 

Tekst literacki, kolorowe karteczki, buźki, materiały plastyczne, kłębek wełny 

 

6. TEMATY SPOTKAŃ 

1. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe Bijacz M. Musierowicz – agresja; 

2. Kiedy gołąb nie jest zły? Nadąsany gołąb T. Kubiak - złość 

3. Nikt nie jest lepszy od nikogo Kurczak M. Musierowicz – brak akceptacji dla inności 

4. Samochwała w kącie stała  Kredki M. Musierowicz – zarozumiałość 

5. Dobro rodzi dobro Bajka o ciepłym i puchatym oprac. A. Dodziuk - dobro 

 

7. LITERATURA PRZEDMIOTU 

Koźmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007. 

Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001. 

Borecka I., Ippoldt L., Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do 

biblioterapii, Wrocław [1998]. 

Musierowicz M., Bijacz, Warszawa 1986. 

Musierowicz M., Kredki, Warszawa 1986. 

Musierowicz M., Kurczak, Warszawa, 1987. 

Kubiak T., Śpiewam ptakom, Warszawa 1981. 

Dodziuk A., Bajka o ciepłym i puchatym,  http://wolnemedia.net/?p=4837 

Gromek R., Bajkoterapia w szkole podstawowej, „Biblioteka w Szkole 2009 nr 12, s. 5-6. 

 

8. SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

 

 

 

 



 5 

1. TEMAT 

NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE
4
 

 

2. CELE: 

 zmiana postawy wobec problemu zachowań agresywnych; 

 propagowanie postawy szacunku dla innych; 

 propagowanie zachowań nieagresywnych; 

 propagowanie postawy odpowiedzialności cywilnej, odwagi i pewności siebie, a także 

poczucie własnej wartości; 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

Klasa szkolna 

A. LICZBA UCZESTNIKÓW 

Około 15 osób 

B. WIEK UCZESTNIKÓW 

10-11 lat 

C. CZAS TERWANIA ZAJĘĆ 

 45 min 

4. TREŚCI PRZEKAZYWANE 

 Budowanie pozytywnych relacji i wzorców zachowań w grupie rówieśniczej.  

 Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

 

5. METODY NAUCZANIA 

Słowna – dyskusja, praca z tekstem, głośne czytanie 

Aktywizująca – drama, zabawy integracyjne 

6. FORMY REALIZACJI 

Indywidualna, zbiorowa, grupowa 

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 Musierowicz M., Bijacz ,Warszawa, 1986. 

 Kolorowe karteczki do badania nastroju 

8. LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ 

 Musierowicz M., Bijacz ,Warszawa, 1986. 

                                                 
4
 Scenariusz powstał na zajęciach w trakcie kursu z zakresu biblioterapii organizowanego przez Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. 
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9. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. WSTĘP 

1. Powitanie. 

2. Sprawdzenie nastroju dzieci za pomocą odpowiedniej chmurki. 

3. Zabawa integracyjna „ludzie do ludzi” 

II. ROZWINIĘCIE 

1. wprowadzenie do tematu - dyskusja na temat 

 jakie zachowania koleżanek i kolegów sprawiają nam przykrość? 

2. Odczytanie tekstu do momentu „zrobiło się cicho” 

3. Dyskusja na temat przeczytanego tekstu 

 Czy chłopiec, który opowiada historię lubi chodzić do szkoły? 

 Dlaczego niechętnie chodził do szkoły? 

 Czy chłopiec próbował szukać pomocy w rozwiązaniu swojego problemu? 

4. Jak mogła rozwinąć się sytuacja konfrontacji chłopca z Bijaczem. 

Uczniowie dzielą się na grupy zgodnie z kolorem karteczek wybranych na chmurki                        

i przygotowują scenki dramowe, w których starają się przewidzieć rozwój sytuacji 

konfrontacji chłopca z Bijaczem. 

5. omówienie zaprezentowanych scenek. 

6. Odczytanie dalszego fragmentu tekstu. 

7. Dyskusja na temat przeczytanego fragmentu. 

 Jak zachował się chłopiec? 

 Jak skończyła się historia Bijacza i Jurka? 

 Co zyskał Bijacz? 

 

III. PODSUMOWANIE 

 

1. W jaki sposób należy rozwiązywać konflikty w grupie? 

2. Gdzie możemy szukać pomocy, gdy mamy problem? 

 

10 NARZEDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

Sprawdzenie nastroju za pomocą chmurek po zakończeniu zajęć. 
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1. TEMAT 

KIEDY GOŁĄB NIE JEST ZŁY? 

 

2. CELE 

 zmiana postawy wobec problemu złości; 

 umiejętność nazywania własnych uczuć; 

 umiejętność radzenia sobie ze złością; 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

 Klasa szkolna 

A. LICZBA UCZESTNIKÓW 

 Około 15 osób 

B. WIEK UCZESTNIKÓW 

 10-11 lat 

C. CZAS TERWANIA ZAJĘĆ 

 45 minut 

4. TREŚCI PRZEKAZYWANE 

 Problem radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Sposoby radzenia sobie ze złością. 

 

5. METODY NAUCZANIA 

 słowne – dyskusja, praca z tekstem 

 aktywizujące – zabawy integracyjne, techniki rozładowujące złość 

 

6. FORMY REALIZACJI 

Indywidualna, zbiorowa 

 

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 buźki do określenia nastroju, balony, kartki papieru, kredki, flamastry, piórka, 

spinacze do bielizny, sznurek, tekst wiersza pt. „Nadąsany gołąb”, muzyka relaksacyjna 

 

8. LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ 

 Kubiak T., Nadąsany gołąb 
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9. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. WSTĘP 

1. Powitanie 

2. Sprawdzenie nastroju grupy poprzez wybór odpowiedniej buźki. 

3. Zabawa integracyjna 

Jestem ….. (imię) i najbardziej lubię gdy ……………………. 

4. Wprowadzenie do tematu. 

 Książeczka przeciwko złości, przy muzyce relaksacyjnej na kolejnych kartkach dzieci 

wypisują: 

 co w sobie najbardziej cenię i lubię; 

 czego nie lubię; 

 moje sposoby na rozładowanie złości; 

 co myślą o mnie inni. 

II. ROZWINIECIE 

1. Odczytanie tekstu T. Kubiaka Nadąsany gołąb. 

2. Dyskusja na temat przeczytanego tekstu: 

 Jakie sytuacje powodują złość u gołębia? 

 Czy mogą być sytuacje w których gołąb nie jest niezadowolony? 

3. Dzieci przygotowują rysunki z wyrazem twarzy jaki towarzyszy nam w przypływie złości. 

Na odwrocie dzieci rysują buźki z promieniejącym uśmiechem, kartki przypinamy spinaczami 

do rozciągniętego sznurka. 

4. Dyskusja na temat w jaki sposób można sobie radzić ze złością. 

5. Techniki radzenia sobie ze złością. 

 Dmuchanie balonu, a następnie ściskanie go aż pęknie; 

 Zapisywanie problemu na papierze a następnie podarcie kartki na drobne kawałki; 

 Kartka bezpieczeństwa; 

 Krzyk (narastające brzęczenie aż do krzyku, tupanie nogami 

 Dmuchanie piórka 

III. PODSUMOWANIE 

Zapisanie na tablicy hasła  

„ŻYCIE BEZ ZŁOŚCI JEST PEŁNE RADOŚCI” 

10 NARZEDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

Uczniowie wybierają buźki sprawdzające nastrój po zakończeniu zajęć. 
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1. TEMAT 

NIKT NIE JEST LEPSZY OD NIKOGO 

 

2. CELE 

 Umiejętność wypowiedzi na temat niewłaściwego zachowania; 

 Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami; 

 Propagowanie postaw nieagresywnych; 

 Rozwijanie postawy szacunku dla siebie i innych oraz akceptacji inności; 

 Umiejętność radzenia sobie ze złością. 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

Klasa szkolna 

A. LICZBA UCZESTNIKÓW 

Około 15 uczniów 

B. WIEK UCZESTNIKÓW 

10-11 lat 

C. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 

45 minut 

4.  TREŚCI PRZEKAZYWANE 

Problem braku akceptacji samego siebie a także nieumiejętność radzenia sobie z własną 

złością, która w postaci agresji przenoszona jest na innych. 

5. METODY NAUCZANIA 

Słowna – dyskusja, praca z tekstem,  

Aktywizująca – drama, zabawy integracyjne 

6. FORMY REALIZACJI 

Indywidualna, zbiorowa, grupowa 

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 Tekst M. Musierowicz pt. Kurczak; 

 Kolorowe buźki wyrażające nastrój; 

 Kolorowe arkusze, flamastry do zapisania myśli Kurczaka;  

 Muzyka relaksacyjna 

 Gazety  

 Karteczki i szpilki 
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8. LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ 

Musierowicz M., Kurczak, Warszawa 1987. 

Jeziorna M., Nikt od nikogo nie jest lepszy. Scenariusz zajęć edukacyjnych. Dla uczniów klas 

I-III szkoły podstawowej. Na podstawie opowiadania Małgorzaty Musierowicz Kurczak ze 

zbiorku Hihopter. „Biblioteka w Szkole” 2010 nr 5, s. 16-18. 

 

9. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. Wstęp 

1. Powitanie 

2. Sprawdzenie nastroju grupy poprzez wybór odpowiedniej buźki. 

3. Zabawa integracyjna 

Jestem ….. (imię) i najbardziej podoba mi się …… (należy podać swoją cechę). 

4. Wprowadzenie do tematu. 

„Burza mózgów” na temat jakiego zachowania innych najbardziej nie lubimy. Może być 

przeprowadzona w formie słoneczka: NAJBARDZIEJ NIE LUBIĘ GDY: 

Na kolorowych karteczkach uczniowie wypisują zachowania rówieśników, których 

najbardziej nie lubią takich jak: przezywanie, popychanie, kopanie, wyśmiewanie itp. 

II. Rozwinięcie 

 Odczytanie tekstu M. Musierowicz pt. Kurczak  do miejsca „Baśka ma zaza! Zezol! 

Zezol!” 

 Dyskusja na temat przeczytanego fragmentu. 

1. Dlaczego bohater opowiadania nazywany jest Kurczakiem? 

2. Czy podoba mu się jego przezwisko? 

3. Czy akceptuje swój wygląd? 

4. Czy podoba wam się zachowanie chłopca, bohatera opowiadania? 

5. Dlaczego Kurczak zachowuje się agresywnie w klasie? 

6. Na kim Kurczak wyładowuje swoją złość? 

7. Dlaczego swoją złość wyładował na Baśce? 

8. Czy Kurczak zadowolony był ze swego postępku? 

 Odczytanie następnego fragmentu tekstu do miejsca „Jak przyszedłem do szkoły, to 

wszyscy już byli. Kleili czapki z kolorowej bibułki, na zabawę. 

 Dyskusja na temat przeczytanego fragmentu. 

1. Jak Kurczakowi minęła noc? 

2. Czy Kurczak był naprawdę taki, jak się zachowywał? 
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3. Jakie ważne myśli przychodziły Kurczakowi do głowy w czasie bezsennej 

nocy? 

4. Zapisanie myśli Kurczaka na kolorowych arkuszach papieru i zawieszenie ich 

w widocznym miejscu. 

„Dlaczego musi tak być, że jeden człowiek dokucza drugiemu.” 

„Ale przecież dokuczać się nie musi” 

„Jeden człowiek dokucza drugiemu, bo chce być od niego lepszy.” 

„Tak naprawdę nikt nie jest lepszy” 

„NIKT NIE JEST LEPSZY OD NIKOGO” 

 Podział klasy na grupy zgodnie z wybranym kolorem buźki 

 Przygotowanie scenek dramowych ilustrujących następny dzień w szkole. 

 Prezentacja scenek dramowych. 

 Odczytanie ostatniego fragmentu tekstu 

 Dyskusja na temat odczytanego fragmentu. 

1. Jak zachował się Kurczak wobec Baśki następnego dnia w szkole? 

2.  Jak na imię miał Kurczak? 

3. Jak zachowała się Baśka, gdy Maciek powiedział jej o swoim problemie? 

4. Jak zakończyła się historia Kurczaka? 

5. Czy Maciek zaakceptował swój wygląd? 

6. Czy warto mówić o swoich emocjach, kłopotach? 

III. Zakończenie 

 Dyskusja w jaki sposób możemy radzić sobie ze złością? 

 Zabawa w darcie gazet, rzucanie nimi o ścianę a następnie wrzucanie do kosza.  

 Podsumowanie – wypisanie kolejnej „złotej myśli”  

„ŻYCIE BEZ ZŁOŚCI JEST PEŁNE RADOŚCI 

 Przy muzyce relaksacyjnej na karteczkach przypiętych na plecach uczniowie 

wypisują, co najbardziej podoba się u osoby, która ma przypiętą kartę. 

 Odczytanie własnych kartek. 

 

10. NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

Uczniowie wybierają buźki sprawdzające nastrój po zakończeniu zajęć. 
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1. TEMAT 

SAMOCHWAŁA W KĄCIE STAŁA 

 

2. CELE 

 kształtowanie empatii i wrażliwości; 

 dostrzeganie zachowań negatywnych w grupie; 

 tworzenie klimatu bezpieczeństwa w grupie; 

 potrzeba wychodzenia naprzeciw innym ludziom, gdy potrzebują pomocy. 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

Klasa szkolna 

A. LICZBA UCZESTNIKÓW 

Około 15 osób 

B. WIEK UCZESTNIKÓW 

10-11 lat 

C. CZAS TERWANIA ZAJĘĆ 

45 minut 

 

4. TREŚCI PRZEKAZYWANE 

Problem zarozumiałości, pychy, braku zrozumienia potrzeb i sytuacji innych ludzi a także 

niechęć w niesieniu pomocy innym 

5. METODY NAUCZANIA 

Słowna – praca z tekstem, dyskusja 

Aktywizująca – zabawy integracyjne, drzewo przyjaźni 

 

6. FORMY REALIZACJI 

indywidualna, zbiorowa 

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 tekst Małgorzaty Musierowicz pt. Kredki; 

 buźki do określenia nastroju; 

 kontur drzewka, kredki 

8. LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ 

Musierowicz M, Kredki, Warszawa 1986 
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9. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

I. WSTĘP 

1. Powitanie. 

2. Sprawdzenie nastroju grupy poprzez wybór odpowiedniej buźki. 

3. Zabawa integracyjna 

Zabawa integracyjna zdania niedokończone - 

„Najlepiej potrafię….”, Jestem dobry w …”, Mój ulubiony przedmiot to …” 

 

II. ROZWINIĘCIE 

1. Odczytanie tekstu pt. Kredki do momentu „aż tu nagle patrzę, moich kredek niema!” 

2. Dyskusja na temat zachowania Paulinki. 

 Jakie cechy możemy wskazać u Paulinki? 

 Dlaczego Paulinka nie chciała przyjaźnić się z Jarkiem? 

 Czy możemy lubić takie osoby w klasie? 

3. Odczytanie kolejnego fragmentu tekstu. 

4. Dyskusja na temat przeczytanego fragmentu. 

 Jakimi kryteriami kierowała się Paulinka dobierając sobie przyjaciół? 

 Jakimi kryteriami kierował się Jarek dobierając sobie przyjaciół? 

 Czy ta historia nauczyła czegoś Palinkę? 

 

III. PODSUMOWANIE 

 Drzewo przyjaźni 

Dzieci otrzymują kartki z narysowanym drzewem. Na drzewie rysują jabłka, w które wpisują 

cechę, jaką powinien mieć przyjaciel. Pod drzewem jabłka, które spadły z drzewa z 

niechcianymi cechami. Całość należy pięknie pokolorować. Odczytanie wypisanych cech. 

Wystawa drzewek. 

 

10 NARZEDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

Uczniowie wybierają buźki sprawdzające nastrój po zakończeniu zajęć. 
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1. TEMAT 

DOBRO RODZI DOBRO
5
 

2. CELE 

 Zmiana postawy wobec problemu 

 Nauka życzliwości na co dzień 

 Nauka dzielenia się z innymi dobrem 

 Nauka czerpania radości z drobiazgów 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

Klasa szkolna 

A. LICZBA UCZESTNIKÓW 

Około 15 osób 

B. WIEK UCZESTNIKÓW 

10-11 lat 

C. CZAS TERWANIA ZAJĘĆ 

45 minut 

4. TREŚCI PRZEKAZYWANE 

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. 

5. METODY NAUCZANIA 

Słowna – praca z tekstem, dyskusja 

Aktywizująca – zabawy integracyjne 

 

6. FORMY REALIZACJI 

indywidualna, zbiorowa 

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 Tekst Bajki o ciepłym i puchatym 

 Kolorowe buźki dla określenia nastroju 

 Kłębek wełny 

 

8. LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ 

Bajka o ciepłym i puchatym oprac. Anna Dodziuk 

                                                 
5
 Scenariusz powstał na zajęciach w trakcie kursu z zakresu biblioterapii organizowanego przez Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. 
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9. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. WSTĘP 

1. Powitanie. 

2. Sprawdzenie nastroju grupy poprzez wybór odpowiedniej buźki. 

3. Zabawa integracyjna 

 „Ludzie do ludzi” 

 „Kłębek dobroci” 

Uczestnicy przekazują sobie kłębek trzymając koniec mówiąc przekazując ci moją … 

(wymieniają swoją pozytywną cechę) 

II. ROZWINIĘCIE 

1. Odczytanie bajki o ciepłym i puchatym. 

2. Dyskusja na temat tekstu 

 Co sprawiało, że mieszkańcy miasta byli zdrowi i szczęśliwi? 

 Czym było ciepłe i puchate? 

 Co się zmieniło, gdy do miasta sprowadziła się czarownica? 

 Kto odmienił zły los mieszkańców miasta? 

 

III. ZAKOŃCZENIE 

Zabawa „Śniegowa kula” 

Każde dziecko wymyśla jedno zdanie kończące bajkę. 

 

10 NARZEDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

 

Sprawdzenie nastroju grupy po zakończeniu zajęć. 

 

 

 

 

 

 


