
Scenariusz dla starszych agentów 

 

Temat/ tytuł zajęć : Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie – „Ja w grupie” 

 

 

Cele główne : 

- pogłębianie wiedzy o sobie 

-wypracowywanie umiejętności wyrażanie własnego zdania, opinii, emocji 

-współpraca z grupą 

-integracja 

 

Czas trwania : 90 minut  są to zajęcia dla grupy starszej w szkole  

W zależności od grupy 

Pamiętacie, mam nadzieje ;) 

4- 6 latki- 60 minut 

7- i więcej – 90 minut  

 

Metody :krąg, rundka, praca indywidualna, grupowa, burza mózgów  

 

Pomoce : karteczki, pisaki, kredki, pudełko  

 

 

Przebieg zajęć:  
1. Powitanie przez prowadzącą  

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć: zadanie pytań przez prowadzącą : 

- Uważasz, że znasz samego siebie ? 

- Co dla Ciebie  oznacza zwrot poznawać siebie? 

- Czy poznawanie siebie coś nam daje ?  

 

Podsumowanie ćwiczenia i pytań 

 

Rozmowa kierowana. Wychowankowie odpowiadają na pytania dotyczące ich samych : 

-Jaka jestem ? 

- Co lubię w sobie ? 

-Jaki mam charakter ? 

-Jak spędzam wolny czas ? 

 

Podsumowanie ćwiczenia i pytań 

 

3. Zabawa „Co byś zrobiła gdyby..” 

 

Mówimy do wychowanków, żeby wygodnie usiedli i odpowiadali na pytania : 

 

- Co byś zrobiła gdybyś została milionerem?  

-Co byś zrobiła gdybyś przez 2 dni mieszkała na bezludnej wyspie?  

-Gdybyś mogła wyjechać dokąd chcesz, to jakie miejsce wybrałabyś i kogo zabrałabyś ze 

sobą?  

-Złapałaś złotą rybkę- ona ma spełnić twoje trzy życzenia, jakie?  



Podsumowanie ćwiczenia i pytań 

 

4. Wychowankowie przygotowują wizytówki, które maja opisywać: ich cechy wyglądu, 

charakteru, zainteresowania.  

Prezentacja i podsumowanie ćwiczenia  

5. Zabawa: „Ogłoszenie”- wychowankowie piszą krótkie ogłoszenie, w którym przedstawiają 

siebie jako przyjaciela. Następnie wszystkie kartki wędrują do pudełka. Prowadząca wyjmuje 

i odczytuje kartki, a uczestnicy zgadują o kim mowa.  

Prezentacja i podsumowanie ćwiczenia  

6. Zakończenie zajęć.  

 

Rundka. Chętni opowiadają jakie maja wrażenia po zajęciach  

 

 

Scenariusz dla młodszych agentów  

 

Temat/ tytuł zajęć : Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie – „Ja w grupie” 

 

 

Cele główne : 

- pogłębianie wiedzy o sobie 

-wypracowywanie umiejętności wyrażanie własnego zdania, opinii, emocji 

-współpraca z grupą 

-integracja 

 

Czas trwania : 60 minut i  90 minut  są to zajęcia dla grupy przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej  

 

Metody :krąg, rundka, praca indywidualna, grupowa, burza mózgów  

 

Pomoce : brystol – kilka sztuk, duże kartki bloku, kredki, pisaki, farby, muzyka relaksacyjna  

 

 

Przebieg zajęć:  
 

1.Powitanie przez prowadzącą i wykonanie ćwiczenia „Ekspresowe powitanie” 

Prowadząca  podaje komendy: uścisnąć jak najwięcej dłoni w jak najkrótszym czasie, dotknąć 

jak najwięcej pięt w jak najkrótszym czasie itp. 

Podsumowanie ćwiczenia  

 

2.Wprowadzenie do zajęć 



Prowadząca przybliża tematykę zajęć dotyczącą tego, że każdemu może się podobać coś 

innego, każdy może inaczej mówić o danej rzeczy, ale w taki sposób żeby innej osoby nie 

ranić. Powiedzenie o tym, że będziemy się uczyć współpracy bo jesteśmy jedną grupą.  

3.Słuchanie bajki terapeutycznej opowiadanej przez prowadzącą  pt. „Razem raźniej i 

przyjaźniej” Bogumiły Antkowiak  

Podsumowanie  ćwiczenia - rozmowa na temat bajki i głównego bohatera  

4.Zabawa „Łańcuch przyjaźni” 

Wszyscy uczestnicy chwytają się za ręce, tworząc długi łańcuch przyjaciół. Osoba, która jest 

na początku łańcucha wykonuje polecenia wydawane przez prowadzącą  np: prowadzić 

bardzo powoli w całkowitej ciszy, prowadzić bardzo szybko, prowadzić w rytm melodii 

nucąc lub śpiewając. Polecenia podawane powinny być szybko z jednoczesną zmianą tempa. 

Po chwili następuje zmiana osoby prowadzącej, 

Podsumowanie ćwiczenia. 

5.Zabawa  „Przeprawa przez rzekę” 

 

Uczestnicy dzielą się na pary. Stają w szeregach naprzeciwko siebie w odległości 3-4 metrów. 

Prowadząca rozkłada między nimi kartki, które będą symbolizować kamienie wystające z 

ziemi, górskiej rzeki. Zadaniem uczestników jest przejście z jednego brzegu rzeki na drugi 

bez zamoczenia nóg, czyli nie spadając z kamienia. Pary „przeprowadzają się przez rzekę” 

jednocześnie i dbają o to, aby nie zrzucić partnera. 

Podsumowanie ćwiczenia. 

 

6. „Bajkowa mapa grupy” 

 

Prowadząca podaje instrukcje: Wyobraźmy sobie, że wszyscy w grupie jesteście 

mieszkańcami bajkowego państwa – Federacji Zjednoczonych Bajek. Każdy z nas jest 

postacią z jakiejś bajki. Narysujemy teraz to państwo oraz narysujemy w nim siebie . Na 

mapie narysujemy  wszystkie szczegóły które uważamy za ważne Starajmy się podczas pracy 

nie rozmawiać ze sobą bądź rozmawiać tylko o szczegółach dotyczących mapy.  

I tu stosujemy elementy muzykoterapii włączając muzykę relaksacyjną.  

Po zakończeniu pracy wieszamy mapę na ścianie i dopiero wtedy każde z dzieci i prowadząca  

ma możliwość podzielenia się swoimi uwagami – kim jest w naszym bajkowym państwie, w 

jakim miejscu się znajduje? Itp. 

 

Podsumowanie ćwiczenia  

 

6. Zakończenie zajęć - dzieci biegają po sali w rytm muzyki, składają sobie ukłony według 

własnych pomysłów i mówią „dziękuję”. 

 

 



 

 

 

 

Scenariusz dla agentów domowych : 

 

Temat/ tytuł zajęć : Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie  

 

Cele główne : 

- pogłębianie wiedzy o sobie 

-wypracowywanie umiejętności wyrażanie własnego zdania, opinii, emocji 

-współpraca  

 

 

Metody :krąg, rundka, praca indywidualna, grupowa, burza mózgów  

 

Pomoce : brystol – kilka sztuk, duże kartki bloku, kredki, pisaki, farby, muzyka relaksacyjna  

 

 

 

 

Przebieg : 

 

1.Możemy tu wykorzystać ćwiczenie „Iskierka” 

Łapiemy się z agentem za ręce i powtarzamy : „Magiczną iskierkę puszczam w krąg niechaj 

powróci do mych rąk” 

 

2. Wprowadzenie do zajęć 

Proszę przybliżyć  tematykę agentowi dotyczącą tego, że każdemu może się podobać coś 

innego, każdy może inaczej mówić o danej rzeczy, ale w taki sposób żeby innej osoby nie 

ranić. Powiedzmy  o tym, że będziemy się uczyć współpracy bo jest bardzo ważna w domu i 

w przedszkolu/ szkole. 

3.Słuchanie bajki terapeutycznej opowiadanej przez prowadzącą  pt. „Razem raźniej i 

przyjaźniej” Bogumiły Antkowiak  

 Podsumowanie  ćwiczenia - rozmowa na temat bajki i głównego bohatera  

4.Zabawa „Łańcuch przyjaźni” 

Wszyscy domownicy chwytają się za ręce, tworząc długi łańcuch przyjaciół. Osoba, która jest 

na początku łańcucha wykonuje polecenia wydawane przez prowadzącego rodzica  np: 

prowadzić bardzo powoli w całkowitej ciszy, prowadzić bardzo szybko, prowadzić w rytm 

melodii nucąc lub śpiewając. Polecenia podawane powinny być szybko z jednoczesną zmianą 

tempa. Po chwili następuje zmiana osoby prowadzącej- gdy jest taka możliwość, gdy nie ma 

przechodzimy do punku 5  



Podsumowanie ćwiczenia. 

5.Zabawa  „Przeprawa przez rzekę” 

 

Domownicy dzielą się na pary. Stają w szeregach naprzeciwko siebie w odległości 3-4 

metrów. Rodzic prowadzący rozkłada między nimi kartki, które będą symbolizować kamienie 

wystające z ziemi, górskiej rzeki. Zadaniem ich  jest przejście z jednego brzegu rzeki na drugi 

bez zamoczenia nóg, czyli nie spadając z kamienia. Pary „przeprowadzają się przez rzekę” 

jednocześnie i dbają o to, aby nie zrzucić partnera. ( można to ćwiczenie wykonać tyko z 

dzieckiem)  

Podsumowanie ćwiczenia. 

 

6. „Bajkowa mapa grupy” 

 

Prowadzący rodzic  podaje instrukcje: Wyobraźmy sobie, że wszyscy w naszej rodzinie 

jesteśmy mieszkańcami bajkowego państwa – Federacji Zjednoczonych Bajek. Każdy z nas 

jest postacią z jakiejś bajki. Narysujemy teraz to państwo oraz narysujemy w nim siebie . Na 

mapie narysujemy  wszystkie szczegóły które uważamy za ważne Starajmy się podczas pracy 

nie rozmawiać ze sobą bądź rozmawiać tylko o szczegółach dotyczących mapy.  

I tu stosujemy elementy muzykoterapii włączając muzykę relaksacyjną.  

Po zakończeniu pracy wieszamy mapę na ścianie i dopiero wtedy każdy z domowników  ma 

możliwość podzielenia się swoimi uwagami – kim jest w naszym bajkowym państwie, w 

jakim miejscu się znajduje? Itp. 

 

Podsumowanie ćwiczenia  

 

6. Zakończenie zajęć – przechadzamy się po pokoju  w rytm muzyki, składają sobie ukłony 

według własnych pomysłów i mówią „dziękuję”. 

 

Bajka terapeutyczna  „Razem raźniej i przyjaźniej” Bogumiły Antkowiak  

W wielkim stawie, tuż obok Sosnowego Lasu,  

mieszkały zielone żabki, które robiły dużo hałasu. 

Wieczorami głośno rechotały, kumkały i wesoło się śmiały.  

Wszystkie bardzo się lubiły, często w „szkołę” się bawiły. 

Jedna była nauczycielką, druga dyrektorem, 

trzecia była panią woźną, a pozostałe odgrywały uczniów role. 

Bardzo tę zabawę lubiły, zawsze zgodnie się bawiły 

i o pójściu do prawdziwej szkoły od dawna marzyły. 

Żabki nie chodziły jeszcze do szkoły, bo były za małe.  

Na harcach i zabawach spędzały dni całe. 

Wreszcie przyszła pora na naukę w szkole. 

Żabki poszły do pierwszej klasy szczęśliwe i wesołe. 

Bardzo szkołę polubiły, wszystkie chętnie się uczyły. 



Pilnie zadania domowe odrabiały 

i bardzo grzecznie się zachowywały. 

Były dla siebie miłe, nigdy się nie kłóciły, 

chętnie z sobą przebywały 

i w razie potrzeby sobie pomagały. 

Pewnego dnia do ich klasy przyszedł nowy kolega. 

Pani wychowawczyni, Kacpra dzieciom przedstawiła 

i o przyjazne powitanie wszystkich poprosiła.  

Żabki do nowego kolegi miło się uśmiechały, 

miejsce w ławce mu wskazały. 

Jednak nowy uczeń był bardzo ponury, 

i nie odzywał się do nikogo. 

Nie odpowiadał na pytania,  

nie siadł z żabkami do wspólnego śniadania. 

Po lekcjach szybko wychodził ze szkoły. 

Nie pojawiał się na podwórku, 

na którym żaby puszczały latawce na sznurku. 

Mijały dni za dniem. 

Żabki bardzo się starały, 

by polubił ich nowy kolega. 

Częstowały go pysznościami, 

a on odmawiał, mówił, że nie potrzeba. 

Zapraszały go do wspólnej zabawy,  

a on mówił, że nie ma ochoty, 

a nawet kiedyś wykrzyczał, 

że głupie są ich zabawy i psoty. 

Stawał się niegrzeczny. 

Na naukę nie miał ochoty. 

Zaczęły się z nim prawdziwe kłopoty. 

Miał problem z czytaniem,  

bardzo trudził się nad każdym matematycznym zadaniem, 

miał też kłopoty z pisaniem. 

Dzieci chciały mu pomóc w nauce, 

wspólnie odrabiać zadania, 

a on powiedział, że to jego sprawa, 

i nie chce słuchać ich czczego kumkania. 

Nic im do tego, 

niech każdy pilnuje siebie samego. 

Kiedyś dzieci wielką wieżę zbudowały, 

równiutko klocki poukładały. 

Dumne były ze swojej pracy i chciały pokazać ją pani. 

Czekały, aż pani wejdzie do klasy 

i nagle stała się rzecz niebywała. 

Kacper kopnął w klocki i wieża się rozsypała. 

Dzieci zdumione patrzyły na kolegę,  

a część żabek po prostu się popłakała. 

Po raz pierwszy w klasie dzieci były smutne, 



Kacper wywołał kłótnię. 

Powiedział dzieciom, że wszystkie są głupie, 

że w nosie ma ich zabawy. 

Kopnął tornister Kumkumki, 

rzucił ołówkiem Ropuszka, 

wystawił język Żabusi 

i powiedział, że wcale do szkoły chodzić nie musi. 

Po lekcjach żabki poszły do pani 

i o wszystkim jej opowiedziały. 

Pani bardzo się zmartwiła,  

ale dzieciom tłumaczyła, że ciężko jest Kacprowi, 

że potrzebuje czasu, żeby polubić nową szkołę, 

i żeby się nie smuciły – mają jak zawsze być wesołe. 

Prosiła, żeby się dzieci na niego nie gniewały,  

i jeszcze trochę cierpliwości mu okazały. 

Po kilku dniach Kacper wrócił do szkoły. 

Siedział spokojnie, nie dokuczał nikomu, 

ale żabki nie poprosiły go do wspólnej zabawy, 

nie uśmiechały się do niego miło. 

Trochę Kacprowi smutno się zrobiło 

i zaraz po lekcjach pobiegł do domu. 

Nazajutrz dzieci poszły na szkolną wycieczkę, 

trochę pochodzić po lesie, 

usłyszeć skąd echo niesie. 

Kiedy zbliżali się do stawu, usłyszały przeraźliwy krzyk.  

Wszystkie żabki skoczyły tam w mig. 

Najszybciej skakał Kacper i pierwszy dotarł do stawu. 

A to mama Sowa głośno krzyczała,  

bo do wody wpadła jej córeczka – sówka mała. 

Kacper nie namyślał się ani chwili,  

skoczył do wody i płynął szybko w stronę pisklęcia. 

Już zaczął tonąć maluszek, 

już pełen wody był jego brzuszek. 

W ostatniej chwili chwycił go Kacper, 

ciężko oddychał ze zmęczenia,  

ale nie puszczał maleńkiego,  

tylko powoli płynął do brzegu najbliższego. 

Był już bardzo zmęczony, tracił siły, 

a do pokonania długie metry przed nim były. 

Nagle poczuł, że lżej mu się zrobiło, 

bo na pomoc kilka żabek przybyło. 

Kumkumka, Żabusia i Ropuszek, 

dzielnie Kacprowi pomagali, 

i wspólnie życie maleńkiej sówki uratowali. 

Mama sowa ze łzami żabkom dziękowała, 

wszyscy patrzyli na Kacpra z podziwem, 

głośno go oklaskiwali, podziwiali, gratulowali. 



Po raz pierwszy Kacper uśmiechnął się szeroko, 

i poczuł się szczęśliwy. 

Uwierzył, że w nowej klasie będzie miał przyjaciół prawdziwych. 

Bo pomimo tego, że sprawiał im dużo złego  

w trudnej chwili nie zostawili go samego. 

Przyszli mu z pomocą i wspólnie uratowali pisklaka. 

Kacper spuścił oczy i wszystkich głośno przepraszał, 

za wszystkie przykrości, które im uczynił, 

za to, że byli smutni z jego winy. 

Zrozumiał, że w gromadzie jest raźniej, 

że razem można uczynić bardzo wiele, 

że każdemu w życiu potrzebni są przyjaciele. 

 

 

Źródło moje własne i „Zaradny  kot” 


