
Temat: Empatia – co to takiego? 

Cele: 

 propagowanie wśród uczestników postawy empatii 

 uświadomienie dziecku korzyści płynących z życzliwości międzyludzkiej 

 poprawa relacji międzyludzkich 

Wiek uczestników: 7-9 lat 

Czas trwania zajęć: 45-60 minut 

Treści przekazywane: 

 pojęcie empatii 

 sposoby okazywania życzliwości i empatii 

 korzyści płynące z życzliwości i empatii między ludźmi 

Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa kierowana, burza mózgów, puzzle 

Środki terapeutyczne: tekst literacki, obrazki ilustrujące różne zachowania, kartki A4,  

przybory do pisania, wykonane wcześniej puzzle, komputer, mikrofon, kamerka 

Literatura wykorzystana do zajęć: 

Ippoldt, L. O Wielkiej Orkiestrze Antykoronowirusowej Pomocy z krainy Pollandi https://

www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/257-o-wielkiej-orkiestrze   

Przebieg zajęć: 

1. Rozmowa kierowana o tym, co to jest empatia – czy uczeń słyszał wcześniej takie słowo, 

co ono może znaczyć, czy – jeżeli ktoś jest empatyczny, tzn, że jest życzliwy dla ludzi. 

2. Nauczyciel udostępnia ekran komputera i pokazuje na nim uczniowi słowo „Empatia”, 

rozpisane w pionie na pojedyncze litery. Razem z uczniem proponuje pojęcia – przejawy 

empatii, które mają w sobie literę, po której lub przed/pomiędzy, którą dopisuje pojęcie 

(np. „E” - UPRZEJMOŚĆ). W ten sposób powstaje definicja słowa empatia.  

3. Nauczyciel czyta I fragment bajki „O Wielkiej Orkiestrze Antykoronowirusowej Pomocy  

z krainy Pollandi”, do momentu, gdy rada królewska wydaje odezwę. 

4. Rozmowa kierowana o tym, czy muzycy orkiestry byli empatyczni i życzliwi i jeżeli tak – 

to dlaczego, jak to się przejawiało. 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/257-o-wielkiej-orkiestrze
https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/257-o-wielkiej-orkiestrze


5. Nauczyciel udostępnia ekran komputera i pokazuje uczniowi kilka obrazków ilustrujących 

różne zachowania ludzi (przedstawiające np. pomoc w zakupach, opiekę nad osobą  

starszą, czy chorą, wzajemną pomoc rówieśników ucznia itp., ale i obrazki przedstawiają-

ce wrogie postawy międzyludzkie – bójkę, kłótnię, inne naganne zachowania).  

Prowadzący zajęcia pyta, które z tych zachowań świadczą o życzliwości i empatii,  

a które wprost przeciwnie. [1] 

6. Nauczyciel czyta bajkę do końca. 

7. Nauczyciel prosi, by uczeń wymienił dwa sposoby pomocy, które może zaproponować  

teraz swoim bliskim, kolegom, czy sąsiadom, nie wychodząc z domu i nie narażając się  

na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem (np. zabawa z młodszym rodzeń-

stwem, rozmowa telefoniczna lub na portalu społecznościowym z kolegą, któremu  

potrzebna jest pomoc w odrobieniu zadania itp.). Pyta też ucznia o to, jakie to może 

przynieść korzyści jemu i osobie, której pomoże. 

8. Nauczyciel wykorzystuje wcześniej przygotowane puzzle i prosi ucznia o ich ułożenie [2] 

9. Podsumowanie zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zachęcamy do skorzystania z aplikacji : https://learningapps.org/ i przygotowania  

w niej obrazków, będzie można je rozdzielać w jednej z opcji pt. „grupowanie”. 

[2] W tym przypadku można wykorzystać aplikację https://www.jigsawplanet.com/  

i z własnych zasobów wybrać obrazek, który stanie się puzzlami lub skorzystać  

z biblioteki aplikacji. Stopień ich trudności zależy od możliwości ucznia i czasu,  

który przeznaczamy na ułożenie— program daje takie możliwości i jest bardzo prosty 

w obsłudze. 

https://learningapps.org/
https://www.jigsawplanet.com/

