
Scenariusz zajęć 

 

Cele : 

-agencie dowiedzą się o sensie pożegnania 

-agenci zrozumieją jak należy przeżyć śmierć bliskiej osoby 

-agencie będą też współpracować 

-agenci będą budować poczucie bezpieczeństwa 

 

Metody : 

 

-rozmowa 

-dyskusja 

- techniki plastyczne 

- pedagogika zabawy 

 

Środki: 

-tekst opowiadania  

-wizerunek Anioła  

-kredki 

-bloki rysunkowe 

-papier 

 -pisaki 

 

Przebieg zajęć  

 

Część wprowadzająca  

 

„Ogonek” 

 

Agenci stoją jeden za drugim tworząc ogonek. A co za tym idzie jedną całość. Zadaniem 

ogonka jest wykonywanie poleceń prowadzącego np. Ogonek idzie 4 kroki do przodu, trzy do 

tyłu, w prawo, w lewo itd. 

 

 

Część zasadnicza 

 

Krótkie wprowadzenia do tematu- dyskusja  

 

Propozycje pytań  

 

Czy dobrze jest się pożegnać z kimś, kogo długo lub nigdy już nie 

zobaczymy? Jak uważacie? – dyskusja. 

 

Czy razem z osobą wszystko umiera? – rozmowa 

 

Posłuchajcie historii Joasi – odczytanie opowiadania „Jaśniej niż tysiąc słońc” 

 

 

Propozycje pytań 

-W jaki sposób Joasia spędzała czas z babcią? 



-Co czuła Joasia po śmierci babci i czego żałowała najbardziej? 

-Jak mama starała się pocieszyć córkę? 

-Co usłyszała Joasia wieczorem w swoim wnętrzu, kiedy nie mogła zasnąć? 

-Jak Joasia pożegnała swoją babcię? 

-Co postanowiła na pogrzebie? 

 

Dyskusja : 

Co to znaczy więź duchowa? Co to znaczy, że Joasia będzie słyszała 

odpowiedzi nie z zewnątrz, ale ze swojego wnętrza? – dyskusja. 

 

Wyobraźcie sobie bliskie osoby, których już nie ma, jako gwiazdy na niebie 

i namalujcie portret takiej osoby. Może potrafi ona fruwać jak Anioł? Opowiadanie o pracach.  

 

Część kończąca 

 

„Kciukasy” 

 

 

 

Erika Meyer- Glitza „ Wiadomość od taty” – Terapeutyczne Opowiadania  

 

 

„Opowiedz mi o gwiazdach", poprosiła Joasia swoją babcię. Obie wyciągnęły do góry 

szyje i znalazły Mleczną Drogę i Mały Wóz, Wielką Niedźwiedzicę, Oriona i mnóstwo 

innych, jasno błyszczących gwiazd, o których nawet babcia nie wiedziała, jak się 

nazywają. „Właściwie", powiedziała Joasia, „niebo wygląda jak duża, ciemna kołdra, 

a gwiazdy są jak dziury w niej". „Tak, to prawda". Babcia uśmiechnęła się. „A przez te 

dziury - gwiazdy można zajrzeć troszeczkę do prawdziwego nieba. Jest tam jaśniej 

niż jakby świeciło tysiąc słońc, a mimo to nie zostajemy oślepieni". 

Joasia pokiwała przytakująco głową, ziewnęła i poczuła, że trochę zmarzła. 

Rozgrzały się wspaniałym kakao, a potem obie poszły spać. 

Te dni, w które Joasia mogła być u babci, były jej najbardziej ulubionymi. Było 

tam tak przytulnie ze starą wiszącą lampą i dużym stołem kuchennym. Babcia 

zawsze tak ładnie pachniała – jak jabłecznik albo sos waniliowy. Miała ona dla Joasi 

mnóstwo czasu. Cierpliwie próbowała odpowiedzieć na każde z jej niezliczonych 

pytań, a jeśli trzeba było, grała z nią pięć razy pod rząd w tę samą grę, nawet jeśli 

wciąż przegrywała. 

Czasem rozmawiały ze sobą przez telefon, szczególnie jeśli Joasia miała 

kłopoty i była zmartwiona. Babcia zawsze potrafiła powiedzieć coś, co ją pocieszyło. 

Kiedy Joasia wróciła pewnego dnia ze szkoły, od razu zauważyła, że coś było 

nie w porządku. Mama wyglądała jakoś tak dziwnie. Jej twarz była spuchnięta i 

czerwona. I patrzyła ona jakoś inaczej. „Czy jesteś chora?", spytała Joasia. Wtedy 

mama wzięła Joasię na kolana. „Posłuchaj, muszę powiedzieć ci coś smutnego: 

twoja babcia dzisiaj nagle zmarła". Joasia nie chciała w to uwierzyć. Przecież wczoraj 

jeszcze rozmawiała z nią przez telefon. Śmiały się. Wcale nie była chora. A nawet 

piekła ciasto. Ona nie mogła umrzeć. To nie mogła być prawda! Nigdy więcej miała 

nie bawić się ze swoją babcią, nigdy więcej nie patrzeć na gwiazdy, nigdy więcej nie 

pić z nią kakao?! Nigdy więcej już jej nie pocieszy, kiedy pokłóci się z przyjaciółką albo 

dostanie złą ocenę z klasówki? Było przecież jeszcze tak wiele rzeczy, o które 

Joasia chciała zapytać! 



Oparła głowę o ramię mamy i płakała. A mama próbowała ją pocieszyć 

i wyjaśniła jej, że umarło tylko ciało babci, a jej dusza i jej myśli wciąż są jeszcze 

żywe. 

„To mi się na nic nie przyda!", łkała Joasia. „Zupełnie na nic!" 

Wieczorem Joasia nie mogła usnąć. Wciąż wyobrażała sobie, gdzie była teraz 

dusza babci. Nie mogła ona całkiem odejść! Joasia podeszła do okna. Spojrzała na 

usiane gwiazdami niebo i nagle usłyszała w swoim wnętrzu głos babci: „Jest tam 

jaśniej niż jakby świeciło tysiąc słońc, a mimo to nie zostajemy oślepieni". 

Oczywiście, tam właśnie była babcia! Joasia była tego pewna. A ponieważ wiedziała, 

gdzie może znaleźć babcię, odległość ta nagle nie wydała się jej taka ogromna. 

Może będzie mogła z nią wciąż jeszcze rozmawiać, podobnie jak przez telefon. 

Przecież przed chwilą też usłyszała głos babci. Joasia zasnęła troszkę pocieszona. 

Rano pomyślała najpierw o babci. Znowu miała wielkie trudności 

z uwierzeniem w to, że ona już nie żyła, jej kochana babcia! A może wszystko to 

tylko się jej przyśniło? Ale kiedy zobaczyła przy śniadaniu bladą i smutną mamę 

w czarnej sukience, a tata patrzył tak poważnie, wiedziała, że była to prawda. 

„Czy mogę przynajmniej zobaczyć jeszcze raz babcię?", poprosiła. Rodzice 

spojrzeli na siebie pytającym wzrokiem. „Dlaczego właściwie nie", zdecydowała 

potem mama. „Ona wygląda tak ładnie i spokojnie". 

Babcia leżała w swoim łóżku. Jej dłonie były złożone. Obok niej Joasia 

zobaczyła bukiet białych kwiatów i płonącą świecę. Trzymając mamę za rękę Joasia 

podeszła bardzo blisko do babci. Wyglądała ona tak, jakby spała. „Ona się 

uśmiecha!", wyszeptała Joasia, aby nie zakłócać ciszy. 

„Tak, wydaje mi się, że teraz jest jej dobrze", powiedziała mama 

i także mogła się teraz uśmiechnąć. 

„Cieszę się., że ją jeszcze zobaczyłam! Teraz łatwiej mi w to uwierzyć!", 

powiedziała Joasia. Z jej oczy popłynęło kilka łez. 

Był to pierwszy pogrzeb, jaki Joasia przeżyła. Padał deszcz. Jej kochana 

babcia leżała teraz w tej drewnianej trumnie. Rodzice i wszyscy ubrani na czarno 

ludzie rzucali ziemię i kwiaty na trumnę, która leżała w głębokim grobie. Ksiądz mówił coś, 

czego Joasia nie rozumiała. OstroŜnie połoŜyła na brzegu swój wianuszek 

z kaczeńców. On nie powinien leŜeć w grobie. A potem zobaczyła rudzika, który 

siedział na skraju grobu i wyglądał tak, jakby się przyglądał. Czy babcia teŜ potrafiła 

teraz latać? Na pewno potrafiła latać. Joasia postanowiła, Ŝe wieczorem zapyta o to 

babcię za gwiazdami. Ona na pewno będzie znowu wiedziała, co jej odpowiedzieć. 

Tak, jak przez telefon. Tylko Ŝe teraz odpowiedź nie dotrze do niej z zewnątrz, lecz 

z jej wnętrza. 
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