
Scenariusz zajęć 

Cele :
-wzmacniamy poczucie własnej wartości agentów 
-uświadamiany agentom, że zawsze jest taka osoba, dla której będą ważni i potrzebni 
-agenci zauważą swoje mocne strony
-kształtujemy empatię 

Metody: pogadanka, twórczego myślenia, praktyczego działania 

Środki : bajka pt: „Bajka o Żółtej Kredce" autorstwa A. Galickiej, farby, kredki, papier. Duża kartka
papieru

Formy : indywidualna, grupowa 

Przebieg zajęć : 

Część wprowadzająca 

1."Kółka Dwa"

Prowdzący prosi, aby agenci utworzyli dwa koła- zewnętrzne i wewnętrzne. Ageni muszą stanać 
twarzami do siebie. Następnie prowadzący mówi, aby agenci się przedstawili sobie i powiedzieli 
coś o sobie. Następnie agenci mają zadania do wykonania. Np. opowiedzieć coś ciekawego o sobie,
o najmilszym wydarzeniu z życia itd. Następnie kółko wewnętrzne lub zewnętrzne przesuwa się 
zgodnie ze wskazówkami zegara żeby powstały nowe pary. Zadanie wykonyujemy aż każdy agent 
będzie rozmowiał z każdym

2."Dłoń"

Każdy z agentów dostaje kartkę, na której obrysowuje swoją dłoń i ją podpisują. Później kartka 
wędruje po wszystkich agentach, a ich zadaniem jest wypisanie pozytywnych i mocnych stron 
każdego z agentów.Na koniec kartka wraca do właściciela i odczytuje on to, co zostało na niej 
napisane. 

Część właściwa 

1.Prowadzący na dużej kartce papieru pisze słowo Samotność. Każdy z agentów ma dopisać 
pierwsze skojrzenie, które mu przyjdzie do głowy z tym słowem. Króka rozmowa na ten temat.

2.Prowadzący odczytuje "Bajkę o Żółtej Kredce"

Pytania pomocnicze :

– Co czuła Kredka, gdy została sama w piórniku ?
– Kiedy My odczuwamy smutek ?
– Gdzie w naszym ciele mieszka smutek ?
– Czy Wy czasami też czujecie się odrzuceni ?



3.Zamieniamy się z Żółtą Kredke i próbujemy narysować to, co ona czuje. Króka dyskusja i 
prezentacja prac. 

Część kończąca 

"Kciukasy"

Agnieszka Galicka 

"Bajka o Żółtej Kredce" 

 Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. Wysypał kredki na
stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauwaŜył nawet, Ŝe w pudełku została Ŝółta kredka, której 
zrobiło się smutno. – Nie jestem potrzebna – myślała. – Tomek zostawił mnie w pudełku, moŜe nie 
podoba mu się mój Ŝółty kolor? A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone 
drzewko. Po chwili czarną narysował duŜy dom z kominkiem, z którego leciał dym. Wziął 
czerwoną kredkę i pomalował dach domku. Szarą kredką pomalował ściany, a granatową zrobił 
wielkie drzwi do domu. – Ach, jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła Ŝółta kredka i przyglądała 
się, co jeszcze będzie na rysunku. Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z
niebieskimi obłoczkami. Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, 
wesołego pieska. – Wszystkie kredki coś narysowały – popłakiwała Ŝółta kredka – tylko ja nie 
jestem do niczego potrzebna. I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ją z pudełka. – O tu jesteś, 
myślałem, Ŝe zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć rysunku. Tomek narysował Ŝółtą 
kredką wielkie słońce z Ŝółtymi promykami i Ŝółte firanki w oknach i Ŝółte słoneczniki za płotem i 
jeszcze małą, Ŝółtą kaczuszkę, która bawiła się na rysunku z pieskiem. Ach, jaka dumna była z 
siebie Ŝółta kredka, Ŝe potrafi tyle rysować. 


