
PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                                                                                                                      
43-100 TYCHY; UL. BRATERSKA 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WŁASNY 

 

„JA I MOJE EMOCJE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁA: 

Urszula Bigoszewska 

 



PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                                                                                                                      
43-100 TYCHY; UL. BRATERSKA 7 

 

 

" Gdyby porównać nasze życie do żaglowca, to emocje byłyby wiatrami. 
Nagła zmiana wiatru wprawia żagle w łopot, 

brak wiatru spowalnia ruch i sprowadza martwą ciszę, 
zaś jego nadmiar może rzucić statek na skały. 

Na naukę umiejętnego żeglowania nigdy nie jest za późno.” 

 

 „Ja i moje emocje” to program własny opracowany z myślą o dzieciach 4 – 5 letnich, uczący 

zachowań pomocnych w codziennym życiu. Ma on stymulować rozwój dzieci  w zakresie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi emocjami i radzenia sobie w codziennych sytuacjach społecznych.  W życiu 

każdego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, 

rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Jednak każde dziecko rozwija się w swoim własnym, indywidualnym tempie, ma inną konstrukcję 

psychiczną,  wynosi różne doświadczenia z domu rodzinnego. Dominującym stanem ducha dziecka 

prawidłowo rozwijającego się jest pogoda i zadowolenie. Pracując w  grupie przedszkolnej można jednak 

czasami zaobserwować dzieci, w których zachowaniu dominują negatywne lub nieadekwatne reakcje 

emocjonalne w stosunku do sytuacji społecznych, które je wywołały. Przyczyną takich zachowań może być 

zbyt słabe opanowanie i regulowanie przez dziecko reakcji emocjonalnych oraz brak podporządkowania ich 

wymaganiom otoczenia, złe wzorce wyniesione z domu . 

 Program „Ja i moje emocje” jest uzupełnieniem programu na którym pracujemy w naszym 

przedszkolu i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakłada prowadzenie 

zabaw integracyjnych, relaksacyjnych , parateatralnych, zabaw z wykorzystaniem elementów pedagogiki 

zabawy Klanzy, zabaw paluszkowych, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zabaw z 

elementami edukacji przez ruch D. Dziamskiej. Opiera się na aktywności wychowanków rozwijając mocne 

strony każdego z nich. Kształtuje w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w 

samoobsłudze, umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami, gotowości do podejmowania inicjatyw 

oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Założenia te realizowane będą przede wszystkim w 

sytuacjach życia codziennego grupy i w czasie różnorodnych zabaw. Udział dzieci w zabawie pozwoli im na 

głębokie przeżywanie i oswajanie się z emocjami, rozwiązywanie problemów, nabieranie zaufania do siebie 

i wiary we własne siły, a zdobyte tą drogą umiejętności oraz wiedza będą bardziej zrozumiałe i trwałe. 

 

 Głównym celem programu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 
wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym przez: 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno – kulturowej, 
 Akceptacja samego siebie i innych 
 Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych i budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”. 

Z celu ogólnego wynikają cele szczegółowe : 

 Poznawanie i rozumienie siebie oraz szanowanie odrębności innych, 

 Rozwijanie samodzielności dziecka 
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 Uczenie się radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji 

innych, 

 Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w 

grupie, 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno – kulturowej, 

 Poznawanie świata wartości uniwersalnych i budowanie poczucia własnej wartości, 

 Kształtowanie postawy kreatywnej, stymulowanie aktywności i motywacji do działań w kontaktach 

z innymi, 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku  do pracy swojej i innych, 

 Włączanie rodziców do procesu wychowania – wzmacnianie więzi. 

Tematyka szczegółowa przedstawia się następująco: 

1. Poznajmy się; 

2. Tworzymy grupę – ustalamy zasady; 

3. Akceptuję samego siebie i innych; 

4. Komunikacja – pozytywne kontakty z innymi; 

5. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia; 

6. Pokonujemy nieśmiałość i wzmacniamy pewności siebie; 

7. Opanowujemy i przezwyciężamy złość i agresję; 

8.  Pokojowo rozwiązujemy konflikty; 

 

Ewaluacja programu : 

1.  Obserwacji zachowania dzieci w różnych sytuacjach wychowawczych, w trakcie prowadzonych zajęć, 

podczas zabaw dowolnych, wycieczek, spacerów, uroczystości przedszkolnych. 

2. Wyniki tych obserwacji zostaną zebrane w arkuszu oceny psychoruchowego rozwoju dziecka  w obszarze 

„Emocje i funkcjonowanie w grupie” 

3. Ankieta dla rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób realizacji 

Cel ogólny Tematyka Przewidywane Termin 
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osiągnięcia 
Dziecko: 

realizacji 

POZNAJMY SIĘ 

Budowanie klimatu 
bezpieczeństwa w 
grupie. 
Ułatwienie kontaktu 
z drugą osobą i 
grupą. 
Nabywanie 
umiejętności 
nawiązywania 
kontaktów z 
rówieśnikami. 

 „Witaj” – piosenka na powitanie (M. 
Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”) 

 Zabawa paluszkowa „Idą mrówki” 
„Podaj rękę” – zabawa wg D.Dziamskiej  
„Wiersze i opowiadania do kreślenia i 
składania” 

 „Dzień dobry” – zabawa przy piosence U. 
Pakuły – utrwalanie nawyku stosowania 
zwrotów grzecznościowych podczas schodzenie 
się i rozchodzenia dzieci.  

 Miś Dyzio – spotkanie z maskotką grupową, 
zabawa w kręgu.   Wszyscy siedzą w kręgu, 
nauczyciel bierze maskotkę i przedstawia się w 
następujący sposób: "Witam Cię misiu, jestem 
Pani Ula". Następnie podaje maskotkę najbliżej 
siedzącemu dziecku. Dziecko przedstawia się w 
podobny sposób i podaje maskotkę kolejnej 
osobie. 

 Zabawa „Do kogo toczysz piłkę?” 
 Zabawa dydaktyczna ,,Kto Cię woła?’’ – 

utrwalenie imion kolegów 
 „Witające się paluszki” - prowadząca wskazuje 

na swoją rękę i nazywa poszczególne palce, a 
następnie mówi, że dziś przywitamy się np. 
kciukami, kolanami itp. Dzieci, chodząc po sali, 
witają się w ten sposób ze spotkanymi 
osobami. 

 Zajęcie przeprowadzone metodą W. Sherborne 
(załącznik nr 15 konspekt nr 1) 

- stosuje zwroty 
grzecznościowe 
 -  zna imiona 
rówieśników 
- ćwiczy pamięć 
- nabiera 
pewności siebie 
- potrafi 
nawiązywać 
kontakty z 
rówieśnikami 
- czerpie 
satysfakcję z 
bycia razem z 
innymi dziećmi 
 

 

TWORZYMY GRUPĘ – USTALAMY ZASADY 

Poznanie reguł 
życia w grupie. 
Poznanie praw i 
obowiązków 
rządzących 
światem wartości 
moralnych, 
rozumienie 
konieczności 
ponoszenia 
konsekwencji 
swoich czynów. 

 „Przedszkolakowi nie straszne  zasady” – 
tworzenie kodeksu grupowego (Załącznik nr 2) 

 „Nasz kodeks” - graficzne przedstawienie 
kodeksu obowiązującego w grupie – 
odwoływanie się do obowiązujących zasad w 
codziennych sytuacjach wychowawczych. 

 „Naprawiamy misia” – słuchanie wiersza Cz. 
Janczarskiego, rozwijanie poczucia bycia 
współgospodarzem sali. (załącznik nr 1) 

 Historyjka obrazkowa „Szaruś”  (H. Karwacka 
„Hej zabawo! Podręcznik dla nauczyciela.) 

 Zajęcie przeprowadzone metodą W. Sherborne 

- zna 
podstawowe 
zasady życia 
społecznego i 
stosuje je w życiu 
codziennym 
- potrafi zgodnie 
bawić się z 
rówieśnikami   
 - dba o porządek 
i ład w swoim 
otoczeniu 
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Rozwijanie 
umiejętności 
społecznych, 
niezbędnych w 
poprawnych 
relacjach z dziećmi 
i dorosłymi.  
Budowanie 
systemu wartości 
dzieci tak, aby 
orientowały się w 
tym, co dobre i co 
złe. 

(załącznik nr 1 konspekt nr 2) 
 „Nocne kłopoty zabawek Doroty” E.Ostrowska 

- słuchanie opowiadania. Rozmowa na temat 
szanowania zabawek, odnoszenia ich na 
miejsce po skończonej zabawie(załącznik Nr. 3) 

 „Mój dzień w przedszkolu”  - układanie 
historyjki obrazkowej. 

 „Domek dobrych manier” – wykonanie 
dekoracji na ścianę – domku: w każdym 
okienku znajdzie się jedna zasada savoir Viru 
ustalona wspólnie z dziećmi, odwoływanie się 
do tych zasad w codziennych sytuacjach 
wychowawczych 

 Grupowa tablica motywacyjna-  motywowanie 
i wzmacnianie właściwych postaw i zachowań. 

  

AKCEPTUJĘ SAMEGO SIEBIE I INNYCH 

Współżycie i 
współdziałanie z 
innymi. 
Wzmacnianie 
poczucia własnej 
wartości. 
 Wzmacnianie więzi 
z innymi. 
Umacnianie więzi 
grupowych i 
wdrażanie do 
postępowania 
zgodnie z przyjętymi 
zasadami współżycia 
w przedszkolu. 
 

 Zabawa kołowa „Mało nas” (Załącznik 4)  
 „Chcę się z Tobą bawić” – wszystkie dzieci 

siedzą w kole. Wybrane dziecko wchodzi do 
koła a pozostałe mówią po kolei, w co się chcą z 
nim bawić. Potem do koła wchodzi następna 
osoba i tak dalej, aż wszyscy usłyszą od 
pozostałych, w co chcą się z nimi bawić. 

 Zabawa „Uśmiech” – dziecko – „właściciel 
uśmiechu” przekazuje uśmiech innemu dziecku 
(w tym celu zasłania twarz dłonią, ściąga 
uśmiech z ust i „rzuca” nim w kierunku 
wybranego kolegi). Po zabawie dzieci rysują na 
kartce wesołe i smutne twarze. 

 „Wierszyki – masażyki” wg M. Bogdanowicz 
„Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce 
masażyki”(załącznik nr5).  

 Zajęcie otwarte z rodzicami przeprowadzone 
metodą W. Sherborne (załącznik nr 15 konspekt 
nr 3) 

 Zabawa „Jak się dzisiaj czujesz”? wskazywanie 
miny obrazującej własne uczucia (graficzne 
przedstawienie nastroju) 

 Rozmowa i zabawy w oparciu o opowiadanie wg 
baśni J.CH. Andersena „Brzydkie kaczątko” – 
elementy terapii bajką: zabawa „Jak pocieszyć 
brzydkie kaczątko?” – dz. zastanawiają się, co 
mogłyby zrobić dla brzydkiego kaczątka aby 
poczuło się szczęśliwe – swoje propozycje dz. 
mogą zaprezentować wchodząc do środka koła. 

 „Wspólne cechy” - dzieci stoją w różnych 
miejscach sali i na hasło nauczyciela każde z 

- czuje, że jest 
potrzebne, 
akceptowane i 
warto się z nim 
bawić 
 - pozytywnie 
postrzega siebie i 
innych  
- doświadcza 
wspólnoty z 
innymi 
- ma świadomość 
własnego ciała 
- nawiązuje 
pozytywne 
kontakty ze 
współćwiczącym 
- uświadamia 
sobie i nazywa 
własne uczucia 
 - odczytuje 
symbolikę 
rysunku 
- stara się 
dostrzegać dobro 
w drugiej osobie 
- wie, że nie 
wygląd decyduje 
o człowieku ale 
jego cechy 
charakteru 
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nich szuka osoby, która ma np. oczy takiego 
samego koloru jak ono, jest takiego samego 
wzrostu, ma na sobie element ubrania w tym 
samym kolorze itp. 

 „Tola” – bajka terapeutyczna pomagająca 
przezwyciężyć lęk przed brakiem akceptacji, 
innością. (Załącznik nr 6) 

 „Kalendarz urodzin” – założenie grupowego 
kalendarza przypominającego o urodzinach 
dzieci, celebrowanie urodzin. 

 „Niespodzianka” - dzieci przygotowują 
niespodziankę dla chorego kolegi, np. wspólną 
pracę plastyczną. 

- umie pomagać 
innym 

KOMUNIKACJA – POZYTYWNE KONTAKTY Z INNYMI 

Rozwijanie 
komunikacji 
interpersonalnej. 
Nawiązywanie 
pozytywnych 
kontaktów z innymi. 
 Wzmacnianie więzi 
z innymi 
 Rozwijanie u dzieci 
poczucia 
przynależności do 
społeczności 
przedszkolnej. 
 
 

 „Czarodziejskie słowa  - wiem jak się 
zachować” - zajęcie przeprowadzone w oparciu 
o opowiadanie S. Szuchowej „Mateuszek na 
zaczarowanej wyspie” (załącznik nr 7) 

  „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” - 
zabawy z elementami terapii bajką, pantomimy, 
dramy – tworzenie scenek dramowych i 
zagadek pantomimicznych do opowiadania  

 Zabawa muzyczna „Ukłony” – swobodny taniec 
przy muzyce, na przerwę dzieci wymyślają miły 
ukłon do koleżanki lub kolegi. 

 Zajęcie przeprowadzone metodą W. Sherborne 
(załącznik nr 15 konspekt nr 4) 

 „Kto to?” – rozpoznawanie osoby z grupy za 
pomocą tylko jednego ze zmysłów: wzroku 
słuchu, dotyku („Zabawy dla grupy” J. 
Griesbeck) 

 Zabawa „Rozmowa telefoniczna” - dzieci 
dobierają się parami. Zabawa ma charakter 
rozmowy telefonicznej, w której dziecko 
zapraszające zachęca koleżankę (kolegę) do 
wspólnej zabawy, proponując rodzaje zabaw, 
opisując swoje zabawki itp. W zabawie powinny 
także obowiązywać formy grzecznościowe, takie 
jak: przedstawienie się i powitanie, pożegnanie 
się z rozmówcą. 

 Zabawa „Głuchy telefon” – dzieci siadają na 
podłodze w kręgu. Pierwsza osoba wymyśla 
słowo i przekazuje je na ucho kolejnej osobie. 
Ostatnia osoba mówi na głos co usłyszała. 

 „Poranne pogaduchy” – rozmowy w małych 
grupach – dzielenie się przeżyciami z domu 

- przestrzega 
zasady 
uprzejmego 
zwracania się do 
innych 
- stosuje zwroty 
grzecznościowe 
- tworzy 
improwizacje 
słowne i ruchowe 
na zadany temat 
-nawiązuje 
kontakty 
interpersonalne 
w czasie 
wspólnych zabaw 
i rozmów 
 - potrafi  uważnie 
słuchać innych 
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rodzinnego, opowiadanie o ulubionych 
zabawkach i zabawach, o sposobach spędzania 
wolnego czasu, o ulubionej książce lub bajce itp. 

 „Listonosz” - zabawa ruchowa przy piosence 
"Chodzi listonosz".  
Jedno dziecko jest listonoszem i posiada list. W 
rytm piosenki reszta dzieci spaceruje po sali i na 
pauzę w piosence  wybrane dziecko przekazuje 
kopertę innej osobie. 

 Zabawa paluszkowa „Biedronka” (załącznik Nr 
8)  

 Zabawa paluszkowa „Dwie rączki”  (załącznik Nr 
8)  

 „Gość” – zabawa wg propozycji Klanzy – dzieci 
kolejno proponują ruch do muzyki naśladowany 
przez całą grupę 

ROZPOZNAJEMY I NAZYWAMY UCZUCIA 

 Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania i 
nazywania uczuć. 
 Doskonalenie u 
dzieci umiejętności 
komunikowania 
własnych uczuć. 
 Kształtowanie 
umiejętności 
radzenia sobie ze 
swoimi emocjami. 
 Budowanie 
pozytywnego 
obrazu własnej 
osoby. 
 Uspokojenie, 
odprężenie 
organizmu dziecka. 
Rozwijanie empatii i 
właściwego 
reagowania na 
emocje i potrzeby 
innych.   
    

 Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, 
radości i smutku” (załącznik nr 9) 

 Zabawa plastyczna „Emocje” - rysowanie twarzy 
wyrażających emocje: zadowolenie, radość, 
smutek, strach, złość 
Dzieci otrzymują kartki z narysowanym kołem, 
na bazie którego rysują twarz przedstawiająca 
którąś z emocji.  
Kiedy wszyscy skończą siadają w kręgu i kolejno 
nazywają narysowane przez siebie emocje. 

 „Mój miś się nie złości” – radzimy sobie ze 
swoimi emocjami – zajęcie dydaktyczne 

 Ćwiczenia z elementami „Gimnastyki mózgu”: 
-picie wody 
-punkty na myślenie 
-ruchy naprzemienne 
-pozycja Dennisona  

 „Bal Walentynkowy” - zabawy, konkursy i 
tańce, wyrażanie uczuć 

 Zajęcie przeprowadzone metodą W. Sherborne 
(załącznik nr 15 konspekt nr 5) 

 „Krąg uczuć”  - grupa siada w kręgu. Jedna 
osoba wchodzi do środka i pokazuje mimicznie 
jakieś uczucie, np. złość. Następnie wskazuje na 
kogoś z kręgu. Osoba ta wchodzi do środka koła 
i przedstawia uczucie przeciwne do 
prezentowanego przed chwilą. Następnie 
wskazuje kolejną osobę. 

 Kącik emocji - dzieci wybierają w sali kącik i 
wspólnie z nauczycielem urządzają go według 

 - rozpoznaje i 
nazywa własne 
uczucia, 
-rozróżnia dobre i 
złe emocje, 
-wczuwa się w 
określone 
sytuacje, 
-wypowiada się 
na temat emocji, 
-rozumie i 
akceptuje uczucia 
innych 
werbalizuje 
własne emocje, 
rozładowuje je w 
sposób 
społecznie 
akceptowany, 
- wyraża uczucia 
w sposób 
werbalny i poza 
werbalny. 
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własnego pomysłu. Gromadzą w nim 
przedmioty ułatwiające im panowanie nad 
emocjami, np. poduszki, przytulanki, kredki, 
papier, gazety, magnetofon i płyty CD z muzyką 
różnego rodzaju. Wspólnie ustalają zasady 
korzystania z kącika. 

 „Mandale” -  układanie mandali z różnorodnego 
materiału, rysowanie mandali na kartonie w 
kształcie koła, kolorowanie gotowych wzorów 
mandali, wykorzystanie przy tym muzyki 
relaksacyjnej, taniec wokół mandali. 

 Gra „Karty uczuć” - każde dziecko otrzymuje po 
jednym komplecie czterech „minek”  - dzieci 
pokazują „minki” adekwatnie do tego, jak 
czułyby się w proponowanych przez 
nauczycielkę sytuacjach (np.  mam urodziny, 
jestem chory, idę pobawić się do 
koleżanki/kolegi, brat przeszkadza mi w 
zabawie, jestem sam w ciemnym pokoju, 
popsuła się moja ulubiona zabawka, idę z tatą 
do cyrku, rozpętała się okropna burza) 

 "Kostka uczuć" – zabawa dydaktyczna. Dzieci 
rzucają do siebie kostką, osoba, która ja 
otrzyma stara się nazwać konkretną buzię, która 
jej wypadła po rzucie, a następnie pokazuje tą 
emocję mimiką twarzy. 

 Sposoby rozładowywania napięcia, złości, 
agresji: 
 - wytupywanie złości na macie  
 - „Papierowa wojna”  zabawa z gazetami 
(załącznik Nr 10) 
 - tańce integracyjne wg propozycji Klanzy, Batti 
Straus 
 - zabawy z chustą Klanzy 
 - techniki relaksacji: modyfikacja treningu 
autogennego J.H. Schultza, technika relaksacji 
wg Jacobsona (załącznik Nr 11), bajki 
relaksacyjne  
- „Żyrafie serduszka” – zabawy wyciszające z 
wykorzystaniem maskotki żyrafy. 

 Sposoby odreagowania złości: 
 - „Moja złość” – gdy dziecko jest zagniewane, 
rozzłoszczone może narysować na kartce swoją 
złość, zmiąć kartkę i wrzucić ją do kosza aby 
poczuło się lepiej. 
 -darcie kartki papieru na małe kawałeczki 
 - wojna na kulki z papieru; bieganie, skakanie 
 - poduszka złości, która ma służyć wyładowaniu 
emocji, kiedy dziecko jest złe - można mu ją 
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podać, by waliło w nią pięściami lub w nią 
krzyczało;  
-   kapelusz  - „Zwróćcie na mnie uwagę” - 
założenie kapelusza oznacza, że jesteśmy 
potrzebni osobie, która ma go na głowie;  
 - woreczek na smutki - wykonujemy woreczek, 
do którego można wkładać zapisane na 
karteczkach smutki,  kiedy uzbiera się już spora 
liczba smuteczków, można je razem z dzieckiem 
zniszczyć;  

POKONUJEMY NIEŚMIAŁOŚĆ I WZMACNIAMY PEWNOŚĆ SIEBIE 

Rozwijanie 
umiejętności 
społecznych dzieci 
nieśmiałych poprzez 
usuwanie lub 
minimalizowanie 
przyczyn 
nieśmiałości oraz 
kształcenie 
umiejętności 
radzenia sobie z nią. 
Budowanie 
pozytywnego 
obrazu własnej 
osoby 
pomaganie dziecku 
w odkrywaniu 
zdolności i 
umiejętności, które 
czynią go 
wyjątkowym 
stwarzanie sytuacji, 
w których dziecko 
nieśmiałe pokona 
strach przed 
wypowiadaniem 
własnych odczuć. 
Tworzenie 
atmosfery poczucia 
bezpieczeństwa i 
akceptacji. 
Nawiązanie z 
dziećmi nieśmiałymi 
serdecznych 
kontaktów. 
Wspieranie dzieci w 

 Zajęcie przeprowadzone metodą W. Sherborne 
(załącznik nr 15 konspekt nr 6) 

 „Przygoda ołówka” - bajka terapeutyczna 
wzmacniająca wiarę we własne możliwości 
(załącznik Nr 12) 

 „To ja” - rysowanie własnego portretu, 
prezentowanie go na forum grupy 

 „Wspólny rysunek”  - na dużym arkuszu 
papieru, po wstępnej rozmowie i ustaleniu 
dzieci rysują najmilsze wydarzenia z życia. 

 „Dyżury” - przydzielania ważnych ról w grupie 
przedszkolnej. 

 Zabawa „Na ratunek” - dziecko stoi pośrodku 
kręgu utworzonego przez siedzące dzieci i woła 
- Ratunku - zabłądziłem w lesie. Dzieci pytają - 
Kto ma cię uratować?. Dziecko odpowiada - np. 
Ten, kto ma niebieskie oczy, lub ten, kto potrafi 
ładnie rysować.... Dzieci, które spełniają dane 
warunki zdejmują kolegę z krzesła. Następuje 
zmiana ról. 

 Zabawa „To potrafię” – dzieci siedzą w kole. 
Pierwsze dziecko wymienia jakąś czynność, 
którą potrafi wykonać. Wszystkie dzieci po kolei 
próbują przedstawić swoje umiejętności. 
Wypowiedzi można wykorzystać do zabawy „Po 
mojej prawej stronie” (R. Portmann „Gry i 
zabawy kształtujące pewność siebie”) 

 „Przyjacielski wywiad” – osoba prowadząca 
przeprowadza wywiad z dziećmi zadając 
pytania: 
- co najbardziej lubisz robić? 

- co potrafisz najlepiej? 
- co ci się w sobie podoba? 
- co ci się dzisiaj udało zrobić dobrze? (R. 
Portmann „Gry i zabawy kształtujące 
pewność siebie”) 

- przełamuje 
nieśmiałość,  
 - rozwija 
wyobraźnię, 
ekspresję 
ruchową 
 - pokonuje 
trudności w 
zadaniach, grach, 
zabawie,  
Prezentuje  swoje 
umiejętności 
przed szerszą 
publicznością 
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samodzielnych 
działaniach w 
każdym obszarze 
edukacyjnym. 

 Występy przed szerszą publicznością podczas 
uroczystości przedszkolnych. 

 „Mam talent” – prezentowanie swoich 
umiejętności wokalnych, tanecznych 
plastycznych przed grupą. 

POKOJOWO ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY 

Tworzenie 
warunków 
sprzyjających 
wspólnej i zgodnej 
zabawie. 
 
Rozwijanie 
umiejętności 
zgodnej współpracy 
i współdziałania w 
grupie. 
 
Nabywanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów. 
 
Rozbudzanie 
asertywności i 
umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach 
konfliktowych. 

 Zabawa taneczna „Poszło dziewczę” – 
nawiązanie do sytuacji z piosenki, ustalenie 
sposobu naprawienia wyrządzonej szkody – 
zapisywanie propozycji dzieci. 

 „Przepychanka” – próba siły bez wywoływania 
konfliktu – dzieci siedzą tyłem w parach 
opierając się o siebie plecami. Na dane hasło 
prowadzącej nie odrywając się od podłogi 
starają się tak odpychać się nogami by 
przepchnąć partnera do tyłu. Partner nie daje 
się i robi to samo. (H. Karwacka „Hej zabawo” ) 

 „Walczące koguty” – próba siły bez robienia 
krzywdy – dzieci dobierają się w pary. 
Przykucają. Nacierają na siebie tak aby 
przeciwnik stracił równowagę . 

 „Wiewiórka” – zabawa paluszkowa 
 Zabawa muzyczno–ruchowa do piosenki 

"Zgoda" 
Nie chcę cię 3x znać 
Choć do mnie 2x 
rączkę mi daj 
prawą mi daj 
lewą mi daj 
i już się na mnie nie gniewaj. 

 Inscenizacja wiersza D. Gellner pt. „Zły 
humorek” – ocena postępowania bohatera, 
odgrywanie scenek pantomimicznych w oparciu 
o tekst wiersza (Załącznik Nr. 13) 

 „Mówię – NIE” - dzieci odgrywają scenki 
przedstawiające sytuacje wymagające odmowy i 
ćwiczą różne sposoby jej zakończenia.  

 Zabawy relaksacyjne „Niedźwiadek”, „Nauka 
fruwania wróbelków”, „Motylek”  – relaksacja, 
niwelowanie napięć, wyciszenie dzieci. 
(załącznik Nr. 14) 

 „Czy lubimy się kłócić?” sposoby rozwiązywania 
konfliktów. (scenariusz zajęcia Załącznik Nr 16) 

- rozpoznaje 
sytuacje 
konfliktowe oraz 
emocje 
przeżywane w 
związku z nimi; 

- wie jak radzić 
sobie z sytuacjami 
trudnymi; 

-  uczy się 
rozwiązywania 
konfliktów 
poprzez 
obustronny 
kompromis 

; 
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Załącznik Nr 1 

Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich 

 Uważne słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Naprawimy misia”. 

Cele ogólne:  

 Słuchanie wierszy recytowanych przez nauczycielkę; 
 Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali; 
 Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy; 
 Nie niszczenie zabawek. 

Cele operacyjne - dziecko... 

 Grupuje zabawki, przelicza do 3; 
 Potrafi skupić uwagę na krótkim wierszu recytowanym przez nauczycielkę; 
 Wyciąga wnioski: Co zrobić, żeby miś był znowu ładny? Co zrobić, żeby uniknąć sytuacji 

konfliktowych? 
 Rozumie potrzebę dbania o zabawki; 
 Reaguje na przerwę w muzyce; 
 Zapamiętuje treść wierszyka „Trzy czarodziejskie słowa”; 
 Rozwija sprawność manualną. 

Metody: 

 Oglądowa - pokaz; 
 Słowna - rozmowa;  
 Weryfikująca – pochwała; 
 Twórcza – zadań stawianych dziecku. 

Zasada: 

 Czynnej poglądowości; 
 Aktywności. 

Środki dydaktyczne: 

 Zniszczony miś; igła i nitka; ilustracje; płytka CD z  melodią do zabawy; niedokończony obrazek misia 
do uzupełnienia przez dzieci, 3 obręcze, zabawki. 

Literatura:  

 Wiersz Cz. Janczarski; wierszyk „Trzy czarodziejskie słowa” - zbiór własny. 

Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie: Dzieci siedzą na dywanie: zapoznanie z tematem zajęcia na podstawie zgromadzonych w 
obręczy: 3 misiów (jeden z urwanym uchem) oraz 1 samochodu, 2 lalek. Dzieci nazywają zgromadzony 
zbiór słowem zabawki oraz grupują je ze względu na jedną wspólną cechę (przeznaczenie); przeliczają 
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poszczególne zbiory; wskazują na zbiór, który jest największy. 
2. Oglądanie zbioru misiów – dzieci zauważają, że jeden z misiów jest zniszczony. Zastanawiają się, kto 
mógł misiowi urwać ucho – podają rozwiązania. 
3.  Słuchanie wiersza „Naprawimy misia” recytowanego przez nauczycielkę. 
Kto misiowi 
urwał ucho? 
No, kto? – pytam. 
Cicho, głucho... 
Nikt się jakoś 
Nie przyznaje. 
Może jechał 
miś tramwajem? 
Może upadł, 
biegnąc z górki? 
Może go 
dziobały kurki? 
Może Azor 
go tarmosił, urwał ucho, 
Nie przeprosił? 
Igła, nitka, 
Rączek para. 
Naprawimy 
Szkodę zaraz! 
O już sterczą uszka oba. 
Teraz nam się miś podoba! 
4. Rozmowa na podstawie wiersza: 
Kto mógł urwać ucho misiowi? (Dzieci mówią, ze pies, kurki, mógł upaść itp., ale na podstawie 
wcześniejszej rozmowy stwierdzają, że mogły to zrobić dzieci, gdy wyrywały sobie misia z rąk, chcąc się nim 
bawić w tym samym czasie). Co zrobić, żeby uniknąć sytuacji konfliktowych? (Szukają rozwiązań, co zrobić, 
kiedy w jednym czasie dwoje dzieci chce się bawić jedną zabawką – same podają propozycje: można 
zamienić się na inną zabawkę; można cierpliwie poczekać, aż zabawka będzie odłożona na swoje miejsce; 
można również poprosić o zabawkę kolegę. W jaki sposób można prosić o zabawkę? (Dzieci odpowiadają, 
że należy użyć słowa „proszę”). Nauczycielka mówi wierszyk „Trzy czarodziejskie słowa” 
Trzy czarodziejskie słowa znam; 
Proszę, dziękuję, przepraszam. 
Dzieci dowiadują się, że należy często używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam (potrafią powiedzieć, 
kiedy należy je używać). Powtarzają wierszyk wspólnie z nauczycielką. 
5. Zabawa ruchowa:  
„Zepsute zabawki” – zabawa przy nagraniu z płytki CD lub przy dźwiękach instrumentu. Gdy melodia 
milknie, zabawki psują się, stają w miejscu w bezruchu. Gdy słyszą melodię poruszają się w rytm muzyki. 
6. Co zrobić, żeby miś znów był ładny? (Dzieci odpowiadają, że trzeba go naprawić). 
7. Naprawa misia – przyszywanie ucha – (dzieci obserwują, wiedzą, że jeżeli już zepsują zabawkę, to należy 
ją naprawić, ale mają świadomość, że nie każdą zabawkę da się naprawić, dlatego muszą unikać sytuacji 
konfliktowych). 
8. Zakończenie: Karta pracy – dzieci dorysowują misiowi uśmiech, oczy, nos – chętne kolorują misia. Ocena 
pracy, pochwała nauczycielki.  

Załącznik Nr 2 
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TEMAT: Przedszkolakowi nie straszne  zasady – tworzenie kodeksu. 

Cele: 
- poznanie zasad dobrego zachowania w przedszkolu 
- kształtowanie postawy samodzielny przedszkolak 
- zachęcanie do używania słów „proszę, dziękuję przepraszam, dzień dobry, do widzenia” 
- wdrażanie do wypowiadania się na tle grupy 
- kształtowanie umiejętności stopniowania co do ważności zasad 
Metody: 
- słowne: rozmowa, opis, charakterystyka 
- oglądowe: pokaz, instrukcja 
- czynne: tworzenie obrazkowego kodeksu 
Środki dydaktyczne: 
- obrazki do tworzenia Kodeksu Przedszkolaka: do witania się i żegnania, do higieny (mycie rąk), używania 
sztućców, zachowujemy ciszę, dzielimy się zabawkami 
- nagranie z utworek K. Klich „Kółko graniaste” 
- magnetofon 
- szpileczki i tablica na zasady 
- ludek na słomce: Przedszkolak Maciuś 
Formy: 
- indywidualna  
- grupowa 

Przebieg zajęć. 
1. Z dziećmi wita się Miś Dyzio, informuje, że bardzo, ale to bardzo ważna rzecz jest dziś do uzgodnienia.  
Nie mamy kodeksu przedszkolaka, a powinnyśmy. Kto wie co to jest kodeks? (To taki zbiór zasad, 
właściwego zachowania, czyli co można, a czego nie powinno się robić). 

2. Przygotowanie, stworzenie planu działania zanim powstanie kodeks. 
Omówieni poszczególnych obrazków. Przykładowe pytania do obrazków: 
- Czy ważne jest to, że należy myć rączki przed każdym posiłkiem i wracamy z toalety, czy z podwórka?  
- Jak wygląda sytuacja z zabawkami? Czy są tylko jednego dziecka? 
- Co mogą oznaczać sztućce i talerz? Czy powinny dzieci próbować wszystkiego? 
Po omówieniu propozycji danych przez nauczyciela, dzieci mówią swoje zdanie, o czym warto pamiętać i 
jakich zasad należy przestrzegać w przedszkolu i nie tylko w przedszkolu. 

3. Nauczyciel jeszcze raz zbiera wszystkie obrazki, rozkłada je na dywanie tak aby nikt nie wiedział co na 
nich jest. Wybrane dzieci podchodzą odwracają obrazek i mówią np. będę mówił/ła dziękuję gdy coś 
dostanę. Lub obrazek z zabawkami: zawsze się podzielę zabawką. Po tym jak wszystkie obrazki zostaną 
odkryte dzieci układają je w kolejności co do stopnia ważności zasady. Gdy zasady będą ułożone, dzieci 
pomagają je zawiesić na wyznaczonej do tego tablicy. 

4.  Taniec przy utworze „Kółko graniaste” 

 

 

Załącznik Nr 3 
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Grupa: 4 – latki 
 
Temat: Słuchanie opowiadania pt. „Nocne kłopoty zabawek Doroty” Elżbiety Ostrowskiej. Czy należy 
utrzymywać porządek w zabawkach?  
  
Cele ogólne:  
- przypomnienie nazw zabawek oraz zapoznanie z treścią opowiadania pt. „Nocne kłopoty zabawek 
Doroty” Elżbiety Ostrowskiej. 
-przypomnienie o utrzymywaniu porządku wśród zabawek. 
  
Cele operacyjne: 
Dziecko: 
-słucha z uwagą opowiadania, 
-  wypowiada się na określony temat, 
- rozumie konieczność odkładania zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie, 
- wykonuje polecenia nauczyciela, 
- reaguje na sygnały dawane przez nauczyciela 
- potrafi pokolorować obrazek.  
Metody: 
- oglądowa 
- słowna  
- czynna  
  
Formy: 
- zbiorowa 
- indywidualna 
  
Środki dydaktyczne: tekst opowiadania, ilustracje do opowiadania, tamburyn, praca plastyczna, 
  
Przebieg zajęć: 

1.      Przywitanie się z dziećmi. 

2.      Zaproszenie dzieci do wysłuchania opowiadania pt. „Nocne kłopoty zabawek Doroty” Elżbiety 

Ostrowskiej. 

 

3.      Nauczyciel zadaje pytania dotyczące treści wysłuchanego opowiadania. 

- jak miała na imię dziewczynka z opowiadania? 

- jak miała na imię lalka w opowiadaniu? 

- co się jej stało? 

-kto jej pomógł? 

-jakie przeszkody napotkał na swojej drodze? 

-jaką zabawkę spotkał Bambo? 

-co miś miał powiedzieć lalce? 

-gdzie leżała książka? 

-czy doktor pomógł lalce? 

-kto opatrzył lalkę? 

- które zabawki z opowiadania znajdują się w naszej sali? 
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4.      Nauczyciel przypomina o porządkowaniu zabawek  

- co robimy z zabawką po skończonej zabawie? 

5.      Zabawa ruchowa „Misie”. Nauczyciel gra na tamburynie. Na hasło „Misie na wystawę”, dzieci 

ustawiają się w rzędzie wzdłuż ściany. 

6.      Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zabawki” 

Nauczycielka wyjaśnia, że dziewczynki są „laleczkami” a chłopcy „misiami”. Przy dźwiękach tamburynu 

poruszają się jak „ciężkie misie” i tańczą lekko jak „laleczki”. 

7.      Praca plastyczna “Regał z zabawkami i książkami”- dzieci mają za zadanie przykleić obrazki zabawek 

na odpowiednich półkach. 

 

Załącznik Nr 4 

Mało nas do pieczenia chleba - dziecięca zabawa ze śpiewem.  

Mało nas, mało nas 
Do pieczenia chleba, 
Tylko nam, tylko nam 
Ciebie tu potrzeba!  

Dużo nas, dużo nas 
Do pieczenia chleba, 
Więc już nam, więc już nam 
Ciebie tu nie trzeba!  

Dzieci idą wkoło, trzymając się za ręce, wewnątrz w kółeczku obraca się dwójka dzieci. Wszyscy śpiewają 
piosenkę. Pod koniec zwrotki: Ciebie tu potrzeba! (zamiast tego można wymienić imię dziecka, np. Marysi 
potrzeba!) dzieci z wewnętrznego kółeczka zapraszają jedno dziecko do siebie. W następnej zwrotce 
wybierają kolejne, itd. Kiedy małe kółko z trudem mieści się już wewnątrz dużego koła, piosenkę śpiewa się 
odwrotnie: Ciebie tu nie trzeba! I w każdej zwrotce, po jednej osobie, dzieci wracają do dużego koła.  

 

Załącznik Nr 5 

WIERSZYKI – MASAŻYKI” 

(Opracowane na podstawie: Bogdanowicz M.,- Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki) 

• Przyszła myszka do braciszka. [opuszkami palców na plecach dziecka wykonujemy posuwiste i delikatne 

ruchy] 

Tu zajrzała, tam wskoczyła , [lekko łaskoczemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugim] 

A na koniec tu się skryła. [wsuwamy palec za kołnierzyk] 

Płynie, wije się rzeczka [rysujemy na plecach dziecka falistą linię] 

Jak błyszcząca wstążeczka . [delikatnie drapiemy je po plecach] 

Tu się srebrzy, tam ginie , [wsuwamy palce za kołnierzyk] 
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A tam znowu wypłynie. [przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy] 

 

• Leci listek, leci przez świat [wędrujemy opuszkami palców dwa razy] 

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł. [lekko naciskamy je w jednym miejscu] 

Leci drugi, leci trzeci , [szybko, z wyczuciem stukamy wszystkimi palcami] 

Biegną zbierać listki dzieci. [jak wyżej] 

No, a potem wszystkie liście [głaszczemy dziecko po plecach] 

Układają w piękne kiście. [jak wyżej] 

 

• Po pleckach płynie rzeczka [rysujemy palcem wężyki wzdłuż plecków] 

I przeszła pani na szpileczkach ["idziemy" palcami jak w butach na obcasach] 

A potem przeszły słonie [ugniatamy powoli całymi dłońmi] 

I przejechały konie [„galopujemy" pięściami - oczywiście nie za mocno!] 

A potem spadł deszczyk [robimy deszczyk opuszkami palców po całych pleckach] 

Czy czujesz już dreszczyk? [szybkie tup-tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa] 

• Płynęła sobie rzeczka 

[palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę] 

Świeciły dwa słoneczka [rysujemy dwa kółka] 

Idą konie [palcami udajemy kroki konia] 

Przeszły słonie [palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki] 

Spadł deszczyk [palcami naśladujemy spadające krople] 

Przeszedł dreszczyk? [łaskoczemy dziecko w boczki] 

Tu podkóweczka tu, tu, tu [rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy] 

Tu gwoździczek tu, tu, tu [delikatnie kłujemy palcem dziecko w stopę] 

I młoteczkiem: puk, puk, puk [delikatnie pukamy w stopę dziecka] 

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu [jeździmy dziecku po stopie palcem, udając, że szlifujemy pilnikiem gwoździe. 

Dziecko ten ruch łaskocze, więc się śmieje i zwykle wyciąga zaraz drugą nogę do podbicia podkóweczki] 

 

• IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE  

Idzie pani: tup, tup, tup,  

[Dziecko zwrócone do nas plecami. Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców 

wskazujących] 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,  

[delikatnie stukamy zgiętym palcem] 

skacze dziecko: hop, hop, hop,  

[naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach] 

żaba robi długi skok.  

[z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę]  

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,  

[dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka] 

kropi deszczyk: puk, puk, puk,  

[delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami] 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,  
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[Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”] 

a grad w szyby łup, łup, łup.  

[lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści] 

Świeci słonko, [gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym] 

wieje wietrzyk, [Dmuchamy we włosy dziecka] 

pada deszczyk. [z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy] 

Czujesz dreszczyk? [leciutko szczypiemy w kark] 

• LIST DO BABCI (zabawa czeska, oprac. M.Bogdanowicz) 

[Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, masujemy jego plecy- „wygładzamy papier listowy”] 

Kochana babciu. [Piszemy palcem na plecach dziecka] 

KROPKA. [z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu] 

Piszę Ci, że [kontynuujemy pisanie] 

mamy w domu kotka. 

KROPKA. [znów stawiamy kropkę] 

Kotek chodzi, [kroczymy palcami] 

kotek skacze, [„skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach] 

kotek drapie , [delikatnie drapiemy dziecko po plecach] 

kotek chrapie. [opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie] 

Składamy list [krzyżujemy ręce dziecka] 

Naklejamy znaczek [dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni] 

I zanosimy na pocztę [bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim] 

 

Załącznik Nr 6 
 

Bajka terapeutyczna "Tola" 

Bajka pomagająca przezwyciężyć lęk przed brakiem akceptacji, innością. 
 
W sklepie z zabawkami na półkach mieszkały różne zabawki: kolorowe lalki, pluszowe misie, samochody, 
klocki. Na najniższej półce siedziała samotnie w kącie lalka inna niż wszystkie. Miała czarną  
buzię, kruczoczarne kręcone włosy i ubrana była tylko w spódniczkę z trawy. Była bardzo samotna i smutna. 
Czuła się nielubiana, odrzucona, ponieważ nikt nie chciał się z nią bawić.  
Co noc wszystkie zabawki schodziły z półek i bawiły się wesoło. Tola, bo tak miała na imię czarna lalka, 
siedziała na swojej półeczce i zadawała sobie pytania: Dlaczego nikt nie chce się ze mną  
bawić? Czy ja jestem inna? Czy będę kiedyś mieć przyjaciół? Czy będę się bawić i śmiać jak inni?  
Na najwyższej półce siedziały dwie piękne i dumne lalki Barbie, które były jej koleżankami. Co wieczór 
śmiały się z Toli, jej ubrania, włosów i ciemnego koloru skóry. Namawiały inne zabawki, aby  
nie bawiły się z Tolą, a co było najstraszniejsze, wyzywały dziewczynkę, wołając na nią: brzydula, brudas, 
odmieniec. Toli było bardzo przykro i smutno. Łzy same cisnęły jej się do oczu, ściskała  
piąstki aż do bólu, jednak na twarzy nie pojawiła się żadna oznaka potwornego bólu. 
Pewnego dnia do sklepu przywieziono nowe zabawki, wśród nich był piękny kolorowy pajacyk. Wszystkie 
lalki były nim zachwycone i chciały się z pajacykiem zaprzyjaźnić. Postanowiły w nocy  
zorganizować bal, na którym odbędzie się konkurs na najciekawszy i najładniejszy taniec. 
Wszystkie zabawki ochoczo zabrały się do roboty - do przymierzania pięknych strojów. 
Każda z nich chciała zatańczyć z pajacykiem i wygrać konkurs. A Tola smutno patrzyła na krzątaninę i coraz 
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bardziej robiło się jej smutno i przykro, gdyż nie miała pięknego stroju na bal.  
A kiedy bal się zaczął, wszystkie czekały, kogo wybierze pajacyk. Pajacyk jednak nie wybrał żadnej z pięknie 
ubranych lal, bo zauważył siedzącą samotnie w kącie smutną lalkę Tolę, z którą nikt nie chciał  
się bawić. Przypomniała mu się sytuacja, kiedy on też tak siedział samotny i opuszczony na półce. 
Postanowił podejść do dziewczynki. Tola z przerażenieniem i strachem patrzyła na zbliżającego się  
pięknego pajacyka. Serduszko biło jej coraz mocniej, czuła, że zaraz jej wyskoczy. Nerwowo skubała swoją 
sukienkę i myślała: Co on ode mnie chce? Czy będzie się ze mnie śmiał tak jak inni? 
Pajacyk zapytał: 
- Dlaczego jesteś smutna i nie bawisz się z innymi? 
- Nie mam ładnej sukienki i wyglądam inaczej niż wszystkie zabawki w tym sklepie – odpowiedziała Tola. 
- Oj, nie przejmuj się, spójrz na mnie, ja też jestem inny: cały jestem drewniany, mam spiczasty, długi nos, 
chude ręce i nogi. Nie martw się tym. Bardzo lubię się bawić, więc zapraszam cię do tańca. 
Dziewczynka odczuwała wielki strach i niepokój. Nie poszłaby, gdyby pajacyk nie trzymał jej bardzo mocno 
za rękę i uśmiechał się do niej zachęcająco. Mówił: nie bój się, jestem obok ciebie, nic złego się  
nie stanie. Tola najpierw nieśmiało i z opuszczoną głową rytmicznie poruszała się w rytm muzyki, ale 
ponieważ nikt nie śmiał się z niej, coraz odważniej i coraz piękniej tańczyła, wirując lekko jak motylek  
fruwający z kwiatka na kwiatek. Pojawił się na jej buzi najpierw lekki uśmiech, w miarę jak widziała 
zachwycone oczy zabawek uśmiech robił się jej coraz piękniejszy. 
- Czy to możliwe, żeby ta brzydula tak ładnie tańczyła? – pytały zabawki. 
- Jak cudownie wygląda - mówiły zabawki. 
- Zobacz, jak ślicznie faluje jej spódniczka - szeptały misie. 
Nagle muzyka ucichła. Tola z niepokojem czekała na to, co się stanie. Znów posmutniała. 
Hura! Hura! Brawo! – rozległy się nagle oklaski. Jesteś w... 

Załącznik Nr 7 

Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 - letnich 

Temat: "Czarodziejskie słowa” – wiem jak się zachować”  
 

Cele ogólne:  

 przestrzeganie kulturalnego zwracania się do innych i przestrzegania form grzecznościowych.  
 zwracanie uwagi dzieci na przeżycia towarzyszące im podczas zabawy.  
 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.  
 poznanie reguł życia w grupie, rodzinie, szerszym otoczeniu społecznym. 
 poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
 nauka współdziałania w zespole 
 zdobywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym 

Cele szczegółowe: dziecko –  

 zna, różne słowa i sposoby przywitania się np.: dzień dobry, cześć, hej, skinienie głowy, podanie 
ręki.  

 wie, w jakich sytuacjach należy używać zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę, przepraszam.  
 potrafi wymyślać ciekawe skojarzenia do określonych słów np.: do słowa prezent, coś słodkiego...  
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Metody: aktywizujące, pedagogika zabawy, słowne, czynne, oglądowa  
 
Formy: grupowa, indywidualna  
 
Pomoce: tekst opowiadania S. Szuchowej „Mateuszek na zaczarowanej wyspie”, historyjka obrazkowa do 
opowiadania, ilustracje do słów (proszę, dziękuję, przepraszam), dzwonek, zabawka dla każdego dziecka, 
płyta CD, odtwarzacz.  
 
Przebieg zajęcia:  

1. „Witaj Olu” – zabawa na powitanie według Klanzy 
2. „Lekcja ciszy'' ( M. Montessori) - przekazywanie dzwoneczka w taki sposób by nie wydał dźwięku 

(zabawa służąca koncentracji uwagi). 
3. Rozmowa z dziećmi na temat różnych form witania się między ludźmi:  

o Dzień dobry – do dorosłych  
o Cześć – do rówieśników  

4. Historyjka obrazkowa do opowiadania St. Szuchowej "Mateuszek na zaczarowanej wyspie" - próby 
interpretacji dalszych zdarzeń wg pomysłów dzieci. 
Rozmowa z dziećmi na temat zachowania chłopca. Układanie obrazków w odpowiedniej kolejności 
przez dzieci. 

5. Zabawa ruchowa "Uściśnij dłoń" – dzieci chodzą po sali (kiedy gra muzyka).Kiedy muzyka milknie 
dzieci nawzajem podają sobie ręce – witając się mówiąc dzień dobry lub cześć.  

6. Zabawa dramowa „Czarodziejskie słowa” - dzieci uczą się w zabawie używać słów: proszę, dziękuję, 
przepraszam w sytuacjach z codziennego życia. 

7. Zabawa dydaktyczna "Skojarzenia". Co kojarzy ci się ze słowami? prezent (np. lalka, auto, miś), coś 
słodkiego (np. czekolada, lizak), coś zimnego (np. lody, śnieg), coś ciepłego (np. ogień, koc, futro)  

8. „Sklep z zabawkami” - każde dziecko „kupuje” zabawkę w sklepiku. Sprzedającą jest nauczycielka. 
Dziecko prosi o wybraną zabawkę stosując zwroty grzecznościowe. Zadaniem dziecka jest podzielić 
nazwę zabawki na sylaby i wskazać na jaką głoskę zaczyna się nazwa danej rzeczy.  Po skończonej 
zabawie dzieci odkładają te rzeczy do koszyka trzymanego przez nauczycielkę i mówią "proszę".  

9. Zabawa ruchowa ze śpiewem "Nie chcę Cię..."  
10. Rozmowa z dziećmi o takich sytuacjach, w których ludzi złoszczących się, kłócących. Po czym 

poznały, że ci ludzie są na siebie źli?  
Dzieci starają się pokazać przy pomocy min i ruchów, jak ludzie się wtedy zachowują.  
     Na koniec dzieci określają jakimi słowami podpiszemy obrazki i dlaczego? (1 obrazek – proszę, 2 
obrazek – dziękuję, 3 obrazek – przepraszam).  

11. Praca indywidualna pt. "Wycieczka na zaczarowaną wyspę"  - wykonanie prac plastycznych różnymi 
technikami w zespołach: malowanie farbami, rysowanie pastelami. 

12. Omówienie prac. 

13. Podsumowanie zajęć. 

 

Załącznik Nr 8 

Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”. 

 

Dzieci ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości, tutaj ludzie chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, tupią 

nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą. Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w krainie smutku. 
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Tutaj ludzie chodzą markotni, płaczą, Na końcu pociąg rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze 

uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami serdecznie. 

 

Dzieci wypowiadają się w której krainie podobało im się najbardziej i dlaczego? Podczas tej zabawy w 

każdej krainie słychać muzykę odpowiednią do emocji: złości, smutku i radości. Każda kraina znajduje się w 

innym miejscu sali i jest oznaczona symbolem oddającym daną emocję. 

 

Załącznik Nr 9 
 
Zabawa „Papierowa wojna” 
Pomoce: 
stare gazety 
Papierowa wojna może zostać przeprowadzona w wielu wariantach: 
-dzieci mogą rzucać kulki jedynie na siedząco lub kucając; 
-do rzucania muszą wykorzystywać zamiast rąk stopy; 
-wolno im rzucać tylko zza pleców lub pomiędzy nogami; 
-wszyscy muszą rzucać lewą dłonią a leworęczne osoby prawą. 
Po upływie ustalonego wcześniej czasu kończy się papierowa wojna.  
Wtedy można na przykład  
wspólnie uformować ze wszystkich papierowych kulek wielką „piłkę pokoju”. 
 

Załącznik Nr 10 
 
Technika relaksacji według Jacobsona w wersji B.Kaji  
Zastosowanie techniki relaksacji Jacobsona dla dzieci polega na wykonywaniu przez nie celowych ruchów 
wymagających przeplatania dwóch stanów: napinania i rozluźniania mięśni w czasie zabawy w tzw. „silnego 
i słabego”.  
Dzieci leżą wygodnie na dywanie. Nogi wyciągnięte swobodnie. Głowa złożona na małej poduszce, ramiona 
wyciągnięte wzdłuż tułowia tak, aby się nie dotykały.  
1. Zegnij prawe ramię tak, aby naprężyć biceps.  
 
Jesteś silny, bardzo silny, naprężaj go mocno.(przez kilka sekund)  
Czujesz, jak bardzo napięte są twoje mięśnie?  
A teraz jesteś słaby, rozluźnij napięte mięśnie, połóż z powrotem rękę na podłodze.  
Teraz wyraźnie czujesz, jak rozluźniły się twoje mięśnie.  
2. To samo, tylko z lewą ręką. 
3. Naciśnij, jak możesz najsilniej, pięścią prawej ręki na klocek położony po twojej prawej stronie – jesteś 
silny, twoje mięśnie są napięte. A teraz rozluźnij mięśnie, jesteś znowu słaby, nie naciskaj już, czujesz ulgę, 
mięśnie się rozluźniły.  
4. To samo, tylko z pięścią lewej ręki.  
 
A teraz odpocznij chwile, leż i oddychaj spokojnie, równo, ręce twoje odpoczywają.  
5. A teraz silna i słaba będzie twoja prawa noga.  
Weź klocek pod kolano i mocno ściśnij nogę w kolanie, a teraz noga słabnie, rozluźniasz mięśnie, 
wypuszczasz klocek.  
6. To samo ćwiczenie, tylko z lewą nogą.  

7. A teraz zobaczymy, czy masz tyle siły, by napełnić powietrzem swój brzuszek. Wciągnij mocno powietrze 
w płuca i napnij brzuszek jak balon, mocno, a teraz wypuść powietrze, rozluźnij mięśnie, czujesz ulgę.  
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8. Naciskaj mocno głowę na poduszę, na której leżysz, głowa jest bardzo silna, naciskasz mocno, a teraz 
rozluźnij mięśnie, głowa już nie naciska na poduszkę, odpoczywa, czujesz ulgę.  

9. Jesteś niezadowolony i groźny, ktoś zniszczył twoją budowlę z klocków. Marszczysz mocno czoło, jeszcze 
mocniej, a teraz rozluźnij mięśnie, niech odpoczną, czoło jest już gładkie.  

10. Twoje oczy też możesz mocniej i słabiej zaciskać powiekami. Spróbuj teraz zacisnąć mocno powieki, 
jeszcze mocniej, a teraz rozluźnij je, odpocznij.  

11. A teraz zaciśnij mocno szczęki, zęby dotykają zębów. I górna i dolna szczęka jest silna, zęby mocno 
naciskają na siebie. A teraz rozluźnij szczęki, czujesz ulgę.  

12. Ułóż wargi taj, jakbyś chciał powiedzieć „och” i napnij mocno mięśnie ust, a teraz rozluźnij mięśnie.  
 
Modyfikacja treningu autogennego J. H. Schultza w opracowaniu A. Polender  

 Podstawowym założeniem treningu autogennego J.H.Schultza jest wzajemna zależność pomiędzy ciałem a 
psychiką. Celem treningu jest to, aby człowiek z pomocą określonych ćwiczeń rozluźniał się wewnętrznie, 
doprowadzając do przebudowy całego organizmu. Skuteczność tej metody oraz jej prosta formuła skłoniły 
Annę Polender do poszukiwania sposobu przystosowania treningu autogennego do poziomu dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz dzieci upośledzonych umysłowo. 
      Podstawową koncepcję, na której oparła projekt zmodyfikowanego treningu autogennego dla dzieci, 
było dostosowanie instrukcji do właściwości rozwojowych małego dziecka. Treść instrukcji została w 
związku z tym przedstawiona w formie bajki o zwierzętach, z którymi dzieci najchętniej się identyfikują. 
Dzieci stosunkowo łatwo angażują się w naśladownictwie czynności wykonywanych przez głównego 
bohatera opowiadania, poprzez co osiągają stan zmniejszonego napięcia mięśniowego. 
      A. Polender zaznacza, iż utrzymanie labilnej uwagi dziecka podczas ćwiczeń wymaga pozytywnej 
motywacji z jego strony. Dlatego ważne jest, aby dziecko okazywało chęć podjęcia zabawy w tej formie. 
Prowadzący ćwiczenia ma obowiązek nawiązania z dzieckiem więzi emocjonalnej oraz wytworzenia 
odpowiedniej atmosfery. Pomaga temu udramatyzowanie akcji opowiadania. Wywołanie początkowo 
lekkiego napięcia emocjonalnego, po czym zwolnienie go, wprowadza uczucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Jako tło bajeczki można wykorzystać nagrania spokojnej, refleksyjnej muzyki. 
 
 
Trening autogenny - A. Polender 
 
Przebieg: prowadzący trening prosi, aby dzieci położyły się na wznak. A. Polender proponuje, by przed 
rozpoczęciem ćwiczeń pobudzić motywację dzieci krótkim wstępem. Na przykład: "teraz będziemy się 
bawić w misia (zajączka, pieska, kotka itp.). To bardzo przyjemna zabawa. Kto potrafi stać się naprawdę 
misiem i robić wszystko to, co on robi, ten będzie się tak dobrze czuł jak miś, będzie potem taki jak on 
wesoły i zadowolony. Czy jest ktoś, kto nie chce spróbować zostać misiem? Nie... to posłuchajcie..." Po tym 
wstępie przystępujemy do opowiadania dzieciom bajeczki-instrukcji. Oto przykładowa jej treść: 
 
      "Mały , maleńki, puszysty Miś, z miękkimi włoskami i czarnym noskiem, mieszkał z mamusią i tatusiem, i 
jeszcze mniejszym od siebie braciszkiem w wielkim, ciemnym lesie. Wszyscy pracowali całe lato nad 
przygotowaniem domku na zimę i nad zgromadzeniem zapasów jedzenia. Bo jak śnieg spadnie, to żadnego 
owocu, listka, a nawet korzonka do jedzenia już się nie znajdzie. Dziś nasz mały Miś napracował się bardzo. 
Ze zmęczenia aż bolą go rączki i nóżki. A tu mamusia wyszła i Miś nie może się jeszcze położyć i odpocząć, 
bo musi pilnować swego małego braciszka. Robi się już ciemno, a mamusi jeszcze nie ma. Miś niecierpliwi 
się i niepokoi. Co się stało?. Ale oto mamusia wraca! Jak dobrze! Teraz może odpocząć. Mały Miś układa się 
na posłaniu z pachnącego sianka. Pod głowę kładzie poduszeczkę z miękkiego mchu. Teraz Miś wyciąga się 
na posłaniu. Zamyka oczy. Rączki kładzie swobodnie i wygodnie wzdłuż ciałka. Nóżki są wyprostowane, leżą 
swobodnie. Jak dobrze i spokojnie jest Misiowi. 
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      Miś czuje, że jego rączka staje się ciężka, o! jaka ciężka!. Jakby była z kamienia. Miś nie może jej 
podnieść. Rączka leży bezwładnie i jest taka ciężka, jakby w ziemię chciała się zapaść. 
      Teraz druga rączka staje się ciężka, o! jaka ciężka! Jakby była z kamienia. Miś nie może jej podnieść. 
Rączka leży bezwładnie i jest taka ciężka, jakby w ziemię chciała się zapaść. 
      A teraz Miś czuje, że jego nóżka staje się ciężka, jakby zmieniła się w bryłę z kamienia. Nóżka jest taka 
ciężka, że zapaść się chce w ziemię. 
      I druga nóżka robi się teraz ciężka i chce zamienić się w bryłę z kamienia. Druga nóżka jest już taka 
ciężka, że Miś nie może jej unieść do góry. 
      Obie rączki i nóżki są ciężkie, bezwładne, ale Misiowi jest dobrze, przyjemnie. Miś jest spokojny, 
odpoczywa, słucha jak wiatr szeleści liśćmi. Ale oto Miś spostrzega, że jego rączka zrobiła się ciepła. Jest 
taka ciepła, jakby na nią słoneczko padało i ogrzewało ją swymi promieniami. Obie rączki są cieplutkie. Jest 
im przyjemnie. Promienie słoneczka przesuwają się na nóżki. Najpierw jedna nóżka robi się rozkosznie 
ciepła, teraz druga nóżka jest cieplutka. Miś jest rozleniwiony, nic mu się robić nie chce, jest mu dobrze, 
przyjemnie, spokojnie. O żeby tak dłużej leżeć i słuchać tylko tej ciszy i wiatru, co szeleści listkami!. Miś leży 
spokojnie, jest mu dobrze, rączki i nóżki są ciężkie i ciepłe. Jest dobrze, przyjemnie i spokojnie ". 
 
Chwila przerwy. Minuta lub dłużej, do 5 minut - w zależności od zachowania się dzieci. Pierwsze oznaki 
wychodzenia ze stanu odprężenia, ruchy kończynami czy inne wyrazy pobudzenia ruchowego powinny być 
sygnałem do wyprowadzenia wszystkich dzieci ze stanu relaksacji. 
 
      "A teraz znowu trzeba stać się dzieckiem. Zginamy rączki i wyprostowujemy je - raz, dwa, trzy, głęboko 
oddychamy - raz, dwa, trzy. Teraz otwieramy oczka, I już każde z was jest znowu tylko dzieckiem. Miś został 
w lesie, ale my teraz tak jak Miś czujemy się bardzo dobrze, jesteśmy wypoczęci i radośni". 
 
      A. Polender proponuje również tekst innej bajki: 
 
      "Mały, wesoły piesek z długimi włoskami, długimi uszkami i długim ogonkiem żył sobie szczęśliwie 
razem z ukochaną swoją panią w miłym, czystym i ciepłym domku. Jego panią była mała dziewczynka z 
jasnymi włoskami spiętymi dużą śliczną kokardą. Dziewczynka nazywała się Kasia a jej piesek Trampek. 
Jednego dnia Kasia robiła w domu porządki, a Trampek wybiegł na dwór. Było ślicznie, więc pobiegł dalej 
na łąkę, potem przebiegł przez strumyk, potem trafił do lasu. Baraszkował, gonił motyle, szczekał z radości. 
Ale wreszcie zmęczył się, poczuł głód i chciał wrócić do domu. Biegnie przed siebie, lecz nie ma strumyczka, 
nie ma łączki. Trampek biegał na około i nie mógł znaleźć drogi do domu. Zabłądziłem! Jak ja teraz znajdę 
drogę do domu? O, ja nieszczęśliwy! Zmęczył się bardzo, lecz nie ustaje w bieganiu i szukaniu znanych 
ścieżek do domu. Jest głodny. Już niedługo zrobi się ciemno. Ale oto słyszy wołanie swojej pani - Kasi, która 
wyszła go szukać. Radośnie biegnie do niej i wracają razem do domu. Trampek dostaje pyszne jedzenie i 
kiedy najadł się do syta układa się wygodnie u stóp swej pani przy kominku. Wyciąga rączki i nóżki... " 
 
(Dalsza część treningowa - jak w poprzedniej bajce). 
 
Uwagi o realizacji:  

 tekst bajeczki-instrukcji powinien być wypowiadany tonem bardzo ciepłym, spokojnie, powoli,  
 wskazane jest zmniejszenie części wprowadzającej bajeczki, w celu uniknięcia braku 

zainteresowania ze strony dzieci znaną treścią. Możliwości układania opowiadań zależą od inwencji 
psychoterapeuty,  

 każde opowiadanie powinno zawierać w części wprowadzającej elementy dramatyzujące, co 
pozwoli związać dziecko emocjonalnie z bohaterem bajki i wywołać napięcie, które zostanie 
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rozładowane w części treningowej. Część środkowa powinna zawierać zawsze tę samą instrukcję 
relaksacyjną. Zakończenie musi zawsze sprowadzać dziecko do realnego świata.  

 
 

Załącznik Nr 11 

Temat zajęć:  „ Przygoda ołówka”- bajka terapeutyczna sprzyjająca budowaniu pozytywnego obrazu 

własnej osoby 

 
Cele ogólne:  
• Wzmacnianie wiary dzieci we własne możliwości 

 Rozwijanie  wyobraźni, ekspresji ruchowej 

  Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie 

 Umacnianie więzi grupowych i wdrażanie do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia w 
przedszkolu. 

  Rozwijanie empatii i właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych 

  Integrowanie grupy, wzmacnianie pozycji mniej znaczących dzieci w grupie 
 
Cele operacyjne: 
dziecko: 
• Uważnie słucha bajki 
• Potrafi wskazać i nazwać niewłaściwe zachowania bohaterów bajki 
• Rozumie odczucia innych 
• Zna zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach 
• Potrafi współdziałać z innymi 
Rodzaje aktywności dzieci: aktywność społeczna, językowa, ruchowa i zdrowotna. 
 
Metody: 
• słowna 
• problemowa 
• zadań stawianych dziecku 
• praktycznego działania 
• zabaw integracyjnych 
 
Formy pracy: 
• grupowa  
• indywidualna 
Środki dydaktyczne: 
Bajka terapeutyczna pt. „ Przygoda ołówka”, płyta z muzyką: E. Moricone (utwór pt. „Bilitis”) i  
A. Vivaldi, pudełko z ilustracjami przedstawiającymi różne zachowania dzieci, chusta animacyjna. 
 
 
Przebieg zajęć: 
 
1. „ Powitanie rąk” zabawa 
2. „ Wędrujący płomień” wprowadzenie do bajki  
3. Słuchanie bajki terapeutycznej pt. „ Przygoda ołówka” opowiadanej przez n-la (patrz załącznik) 



PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                                                                                                                      
43-100 TYCHY; UL. BRATERSKA 7 

 

4. Rozmowa nt. bajki ( analiza postępowania bohaterów) 
5. Zabawa ruchowa wg Klausa W. Vopla „ 
Zabawa polega na swobodnej interpretacji ruchowej do słyszanej muzyki. Na przerwę w muzyce 
nauczyciel wymienia głośno imię wybranego dziecka, które będzie magnesem. Pozostałe dzieci muszą 
dotknąć dziecka- magnesu, należy uczynić to w możliwie delikatny sposób, za pomocą wyciągniętej 
przed siebie ręki, i dodatkowo stanąć możliwie blisko siebie, tak by wszystkie dzieci mogły przykleić się 
do magnesu. 
6. Kuferek dobrych zachowań – wypowiedzi nt. przedstawionych zachowań przedstawionych na 
ilustracjach, wskazywanie właściwych i naklejanie ich na słonecznej tablicy. 
7. Zabawy z chustą animacyjną rozwijające umiejętność współdziałania w grupie i wzmacniające więzi 
grupowe: „ Skaczące piłeczki”, „ Kwiat lotosu” 
„Skaczące piłeczki”- dzieci stoją dookoła chusty trzymając ją. Na chustę wrzucone zostają lekkie piłeczki. 
Kiedy słyszą muzykę poruszają chusta tak aby piłeczki skakały po niej , ale nie wypadły. Na przerwą w 
muzyce chodzą z chustą po obwodzie koła. 
„Kwiat lotosu’ – dzieci stoją po obwodzie koła trzymając naprężoną chustę. Wybrane przez n-la dziecko 
siada na środku chust a grupa delikatnie porusza się w rytmie muzyki po obwodzie otulając siedzące 
dziecko jak kwiat. Po zmianie kierunku dziecko zostaje odsłonięte a płatki kwiatu, czyli chusta kołyszą 
się delikatnie. Każde dziecko może być kwiatem. 
8. Zakończenie zajęć – nagrodzenie dzieci za udział w zajęciach. 
 
 

 
 

 
Załącznik nr 12 

 
„ Przygoda ołówka” bajka terapeutyczna. Kiedy dziecko nie wierzy w siebie i jest nieśmiałe.  
 
A było to tak: W sklepie papierniczym wśród różnych przedmiotów  
leżał sobie kolorowy piórnik, który nie mógł się doczekać, aż ktoś go kupi. Pewnego dnia do sklepu razem z 
mamą przyszła mała Zuzia, która kupiła piórnik i powiedziała, że razem z nim będzie chodzić do 
przedszkola.  
W piórniku mieszkałem ja, szary ołówek, obok kolorowe kredki, pisaki, gumka do mazania, nożyczki, linijka, 
temperówka, długopis i pędzelek. Nasze mieszkanie było bardzo kolorowe, wprost bajecznie kolorowe, 
każdy miał swoje miejsce, równo poukładane kredki pyszniły się swoimi barwnymi łebkami. Pachnąca 
gumka roztaczała zapach i wykrzykiwała, że mają być grzeczne, bo inaczej to ją popamiętają! Pisaki 
wystrojone w śliczne czapeczki już szykowały się do rysowania, nożyczki do cięcia, linijka do podkreślania, 
temperówka do strugania, długopis do pisania, a pędzel do malowania.  
Naszego domku strzegł suwak, który zamykał i otwierał piórnik. Nocą często wyobrażaliśmy sobie, jak to 
będzie i kto z nas pierwszy zobaczy przedszkole, kto pierwszy będzie rysował, malował, wycinał? Kolorowe 
kredki przechwalały się, która z nich jest najpiękniejsza, pisaki chichotały i zaczęły wyśmiewać się ze mnie. 
Zrobiło mi się smutno, że takiego szaraka nikt nie będzie brał do rysowania.  
Aż wreszcie nadszedł ten dzień. Suwak często otwierał swe drzwi, co rusz wychodziły kredki i inne przybory. 
Przez uchyloną szparę słychać było gwar, śmiechy, muzykę, tylko ja jeszcze nie widziałem  
przedszkolnej Sali. Zacząłem zastanawiać się, dlaczego Zuzia mnie nie wybiera, było mi smutno i z boku 
przyglądałem się wesołym przyborom.  
Kolejnego dnia Zuzia wyciągnęła mnie nareszcie z piórnika, zrobiłem kreseczkę, laseczkę i już chciałem 
narysować pieska, wtem z piórnika wypadła pachnąca gumka i zniszczyła wszystko to, co narysowałem. 
Było mi bardzo smutno, poczułem się źle, chciało mi się płakać, przecież wydawało mi się, że umiem 
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rysować. Mijały kolejne dni w przedszkolu, a ja wciąż siedziałem uwięziony w swojej przegródce. Nocą 
wszystkie przybory zmęczone po całodziennej pracy smacznie spały, a ja kręciłem się z boku na bok i nie 
mogłem zasnąć. Tylko poczciwy suwak otwierał swe drzwi i mówił do mnie: „Nie martw się, będzie dobrze, 
przyjdzie czas, że będziesz najważniejszy dla Zuzi, na pewno...”  
I tak się stało. Nazajutrz w przedszkolu pani powiedziała do dzieci: „Dzisiaj potrzebne wam będą tylko 
ołówki, będziemy rysować szlaczki.”  
Gdy Zuzia wzięła mnie do ręki, byłem tak roztrzęsiony, że aż się złamałem. Wtedy to suwak szybko się 
rozsunął i wypchnął temperówkę, która w mig mnie zaostrzyła. I już roztańczyłem się na kartce –  
kółeczka, kreseczki, laseczki to moja specjalność. I nie tylko, bo odtąd Zuzia nie mogła się obejść bez mojej 
pomocy. Rysowaliśmy portrety wszystkich członków rodziny Zuzi, szarugi jesiennego deszczu, a nawet 
kopalnię. Było wspaniale. Teraz już wiem, że jestem ważny, a nawet niezbędny. 
Jestem po prostu szczęściarzem! 

 

 

Załącznik Nr 13 

Wiersz D. Gellner „Zły humorek” 

 

Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość wyłazi mi uszami 

i rozmawiać nie chcę z wami! 

 

A dlaczego? Nie wiem sama. 

Nie wie tata, nie wie mama... 

Tupię nogą, drzwiami trzaskam 

i pod włos kocura głaskam. 

 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam - 

taka zła okropnie byłam. 

 

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

- Co to znowu za humory? 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło,!? 

Wyszłam z domu na podwórze, 

wpakowałam się w kałużę. 

 

Widać, że mi złość nie służy, 

skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

wcale nie jest mi wesoło... 

 

Nagle co to? Ktoś przystaje. 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, Tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

 

Przyszedł pies i siadł koło mnie, 

kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: 

- Pobrudziłaś się troszeczkę! 

 

Widzę, że się pobrudziłam, 

ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została, 

NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA!
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Załącznik Nr 14 

Bajka relaksacyjna 

Niedźwiadek 

Mały niedźwiadek szedł wolno przez las. Czuł ogarniające go zmęczenie, nóżki zrobiły się jakieś ciężkie i nie 
chciały odrywać się od ziemi. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca do odpoczynku. Drzewa rosły tutaj 
rzadziej, słońce coraz swobodniej przeciskało się przez konary drzew, oświetlając wszystko dookoła. 
Chyba niedaleko jest jakaś polanka, tam sobie odpocznę - pomyślał miś.  
I rzeczywiście, po chwili jego oczom ukazała się mała łączka otoczona ze wszystkich stron drzewami. Stanął 
na jej skraju i znieruchomiał z zachwytu: niskie krzewy, trawa, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u 
jego stóp. Na środku łączki zajączki, króliczki, ba, nawet myszki wygrzewały się w promieniach słońca. 
Spojrzał na niebo. Było bezchmurne, słońce jakby wiedziało, że zwierzęta oczekują na jego promienie, bo 
świeciło bardzo mocno. Miś wystawił pyszczek do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło obejmuje najpierw 
jego głowę, a potem całe ciało. Usłyszał lekki szum wiatru  
i brzęczenie owadów, które unosiły się nad kwiatami. Głęboko odetchnął. W nos wkręcał się delikatny 
zapach trawy i kwiatów. 
Tutaj jest wspaniałe miejsce do odpoczynku - pomyślał, po czym położył się wygodnie na trawie, jak na 
kocyku, łapki podłożył sobie pod głowę. Zamknął oczy. Odpoczywał. Oddychał miarowo i spokojnie. Zrobił 
głęboki wdech, wciągnął powietrze przez nos, a po chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z 
każdym wydechem pozbywa się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony, poczuł się ciężki i bezwładny. 
Jego głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu. Wtulił się w trawkę jak w kołderkę. Było mu bardzo 
wygodnie. Oddychał równo i miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosiła 
się i opadała, tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do brzegu. Poczuł się teraz tak dobrze ! 
Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od czubka głowy aż po koniuszki łapek, 
zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Robił to raz i drugi, powtarzał wiele razy. Promienie słońca 
przyjemnie ogrzewały. Miś odpoczywał. Po chwili zasnął, a razem z nim zajączki, króliczki i nawet małe 
myszki. Zrobiło się tak cicho, że nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno szło po niebie.  
Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się małe chmurki, rozpoczęły zabawę  
w chowanego, biegały po całym niebie, zagradzały drogę promyczkom, które płynęły na ziemię. Wiatr 
zaczął silniej dmuchać, łączka budziła się ze snu. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały się do zbierania 
miodu z kwiatów, ptaszki rozpoczęły swe trele, a motyle rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad 
roślinkami. Wtem jeden z nich, taki najmniejszy motylek usiadł na nosku niedźwiadka i w rezultacie 
niechcący go przebudził. Miś leniwie otworzył oczy. Przetarł je łapkami. Ziewnął raz i drugi, przeciągnął się. 
Wiaterek tymczasem nagle zawirował, zatańczył i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw dotknął jego 
łap. Wniknęła w nie ożywcza siła, miś poczuł, jakby zanurzył je w chłodnym strumyku. Ten przyjemny, 
orzeźwiający dotyk przenikał coraz wyżej i wyżej, jak prysznic ogarnął ciało, dając energię, przepełniając 
siłą. Miś łapkami, główką, nóżkami.  
Wstał, otrzepał futerko, poczuł się odprężony i wypoczęty. Wiaterek wzmagał się, coraz silniej, tańcząc po 
łące i zachęcając wszystkich do zabawy. W jego rytm pochylały się trawy, kwiatki, a nawet krzewy ruszały 
swymi gałązkami jak ramionami. 
Cudownie wypocząłem - pomyślał miś. - Jutro na pewno tutaj powrócę, ale teraz już pora wracać do domu. 
Czeka tam przecież na mnie mama i przepyszny podwieczorek. W tym momencie pogłaskał się po brzuszku 
i ruszył energicznie, podskakując w rytm podmuchów, w kierunku swego domu.  
 
 Bajka relaksacyjna 
Nauka fruwania wróbelków 
Mama prowadziła małego wróbelka do szkoły. Szedł tam dzisiaj pierwszy raz. Czego ja się będę uczył ? - 
zastanawiał się. Wszystkiego, co przyda ci się w życiu - odpowiedziała tajemniczo mama, ale on tylko 
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pokręcił łebkiem, bo w dalszym ciągu nic nie rozumiał. O, już jesteśmy - powiedziała mama, gdy stanęli pod 
wielkim dębem, naokoło którego było już wiele mam ze swoimi pociechami. Panował gwar nie do opisania. 
Nagle pojawiła się wielka pani Wróbel, nauczycielka w okularach na dziobie, i powiedziała donośnym 
głosem: Witam wszystkich nowych uczniów na pierwszej lekcji nauki fruwania ! Zwracając się do mam, 
dodała: Dzisiaj wasze pociechy już samodzielnie przylecą do domu, nie potrzebujecie po nie przychodzić.  
A teraz proszę mnie zostawić z dziećmi, bo chcę rozpocząć lekcję. Rozległo się ciche klap, klap, klap. To 
dźwięk, jaki wydają dzioby, gdy dotykają się przy pożegnaniu. Po chwili mamy wróbelków odleciały. 
Nauczycielka podchodziła do każdego z uczniów  
i pomagała mu się dostać na gałązkę dębu. Kiedy ostatni już był na drzewie, pani powiedziała: - Proszę 
położyć się na brzuszku wygodnie, o tak, jak najwygodniej. Rozkładamy szeroko skrzydełka, oddychamy 
wolno, spokojnie. Przywieramy całym ciałem do drzewa. Czujemy zapach kory, miły powiew wiatru, 
odpoczywamy. Oddychamy miarowo i spokojnie. Wyobraźcie sobie, małe wróbelki, że powiew mógłby was 
unieść w powietrze tak, jak unosi liście. Czujecie się wspaniale. Proszę lekko poruszać skrzydełkami, raz, 
dwa, wolniutko, a teraz troszkę szybciej, raz, dwa. - Skrzydełka małego wróbelka jak skrzydełka latawca 
lekko poruszały się. - Odpychamy się nóżkami od gałązki i płyniemy w powietrzu, płyniemy razem. - Nasz 
wróbelek poczuł, że skrzydełka same go unoszą. Obok niego, z boku i z tyłu, i nad nim fruwały inne 
wróbelki. Poruszał lekko skrzydełkami i wzbijał się w górę, w błękit nieba. Czuł się tak lekko i swobodnie, 
było mu tak przyjemnie ! Popatrzył w dół, wznosił się nad zielonymi koronami drzew. Dookoła rozciągał się 
piękny park. Nie spiesząc się, w ślad za nauczycielką leciał w górę, do słońca. Ciepłe słoneczko wychyliło się 
zza chmurki i ciekawie spoglądało na wróbelki. Posłało promyczek, który ciepłym dotykiem przyjemnie go 
pogłaskał. Wróbelek wznosił się w górę, wyżej i wyżej. Czuł się lekko i swobodnie. Teraz przelatywał nad 
łączką, zatoczył koło, jedno, drugie i wolniutko sfruwał w dół. Był nad małym strumyczkiem, przy brzegu 
którego wygrzewał się na słoneczku zajączek. Sfrunął jeszcze niżej, nad samą taflą wody, zobaczył kolorowe 
rybki, jak wolno płynęły z nurtem, usłyszał, jak kumkają żabki: kum, kum, rozmawiając między sobą. Poczuł 
zapach łąki, kwiatów. Wciągał głęboko ten zapach w siebie. Sfrunął nad brzegiem strumyka, usiadł na 
małym kamyczku, nachylił się i napił wody. Była zimna i orzeźwiająca. Posłuchał szemrzącego strumyka. 
Odpoczywał. Wiatr lekko muskał mu piórka. Postanowił zamoczyć łapki, wszedł do wody, popryskał się nią 
troszeczkę, jak to wróbelki mają w zwyczaju. Otrząsnął się i tysiące kropelek spadło na spragnione wody 
roślinki. Zrobił to raz i drugi, pokropił wszystkie kwiatki dookoła. Poczuł się rześko, czuł, że wstępuje w 
niego razem z tą zimna woda energia. Nagle usłyszał głos nauczycielki: - Pora wracać ! - Znowu rozpostarł 
skrzydła i z niezwykłą siłą wzniósł się wysoko, wysoko. Wzbijał się szybko, wznosił się jak samolot i krążył w 
powietrzu pełen sił  
i radości, że potrafi fruwać. Tak skończyła się pierwsza lekcja nauki fruwania  
w szkole dla wróbelków. Jeśli będziecie chcieli wrócić, to możemy to zrobić jutro  
i zobaczyć, czego jeszcze uczą się ptaszki w swojej szkole. 
W efekcie stosowania bajek relaksacyjnych, gdzie położony jest nacisk na wizualizację, można osiągnąć 
trwałe pozytywne rezultaty, jeśli zajęcia te są prowadzone systematycznie. Poprzez bajki relaksacyjne 
dzieci  uczą się relaksacji, bajki te przyczyniają się do  obniżania niepokoju. Koniecznym warunkiem 
relaksowania dzieci w ten sposób jest akceptacja przez niego tej formy zajęć. Dzieci bardzo pobudzone 
mogą na początku protestować i dlatego dla nich można, indywidualnie dostosowując technikę, włączać 
nowe elementy fabuły, które jednak nie mogą dramatyzować sytuacji. Można wspomagać się muzyką lub 
zajęciami rytmicznymi, przygotowując dzieci do tego rodzaju bajek. Malowanie obrazów słowami daje 
uspokojenie, a później i umiejętność posługiwania się takimi obrazami w celu samouspokojenia, znalezienia 
wewnętrznej harmonii. 
 
 Bajka relaksacyjna 
Motylek 
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„Mały motylek leciał sobie wolno przez las. Czuł się bardzo zmęczony, skrzydełka zrobiły się mu jakieś 
ciężkie i nie chciały już trzepotać. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca by móc, choć na chwilkę gdzieś 
wylądować i odpocząć. Drzewa rosły tutaj rzadziej, słońce coraz swobodniej przeciskało się pomiędzy 
drzewami niczym krople deszczu słonecznego, oświetlając wszystko dookoła. Chyba niedaleko jest jakaś 
polanka, usłana kwiatami tam sobie odpocznę pomyślał motylek. 
I rzeczywiście, po chwili jego oczom ukazała się mała polanka otoczona ze wszystkich stron drzewami i 
pięknymi kolorowymi kwiatkami. Poleciał na jej skraj i przysiadł z zachwytu na pobliskim małym czerwonym 
kwiatku: ujrzał niskie krzaczki, trawę koloru młodej zieleni, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u jego 
malutkich nóżek. Na środku łączki znajdowały się, pszczółki, pasikoniki, biedronki w kropeczki, nawet inne 
motylki wygrzewały się w promieniach słońca. Spojrzał na niebo. Było bezchmurne, słońce jakby wiedziało, 
że owady i robaczki oczekują na jego promienie, by móc się wygrzać a świeciło bardzo mocno. Motylek 
wystawił swoje czułki i skrzydełka różowe do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło obejmuje najpierw jego 
główkę, a potem całe małe ciało. Usłyszał lekki szum wiatru i brzęczenie owadów, które unosiły się nad 
kwiatami. Głęboko westchnął sobie, zamknął swoje oczka i poczuł jak w nos wkręcają się delikatne zapachy 
trawy i słodkawa woń kwiatów. 
To jest cudowne miejsce do odpoczynku - pomyślał, po czym położył się wygodnie na kwiatku, jak na 
miękkim kocyku, skrzydełka rozłożył. Zamknął oczy i odpoczywał. Oddychał miarowo i spokojnie. Zrobił 
głęboki wdech, wciągnął powietrze przez malutki nosek, a po chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. 
Czuł, jak z każdym wydechem pozbywa się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony, poczuł się ciężki i 
bezwładny. Jego głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu, bardzo ciężkie. Wtulił się w płatki kwiatka niczym 
jak w kołderkę. Było mu bardzo wygodnie. Oddychał równo i miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w 
rytm wdechu i wydechu unosiła się i opadała, tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do 
brzegu. Poczuł się teraz tak dobrze! Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od 
czubka czułków aż po koniuszki nóżek, zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Motyleczek robił to 
kilkakrotnie, by czuć się za każdym razem coraz lepiej. Promienie słońca przyjemnie ogrzewały, jego różowe 
skrzydełka.. Po chwili zasnął, a razem z nim cała łączka pszczółki, biedronki w kropeczki i inne piękne 
kolorowe motylki. Zrobiło się tak cicho, że nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno 
spacerowało sobie po niebie spoglądając na wszystko wesoło. W pewnej chwili nie wiadomo skąd, pojawiły 
się małe chmurki, zaczęły się gonić po niebie, biegały koło słonka, zagradzały drogę promyczkom, które 
płynęły na ziemię, docierające nawet na łączkę. Wiatr zaczął silniej dmuchać, łączka budziła się ze snu jak i 
cały las. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały się do swojej codziennej pracy, zbierania miodu z 
kwiatów, biedronki poleciały na pola, a motyle rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad kolorowymi 
kwiatkami zachwycając swoim wyglądem dookoła wszystkich. Wtem jeden z nich, taki najmniejszy motylek 
niebieski usiadł obok motylka różowego i niechcący go przebudził. Motylek leniwie otworzył oczka, 
podniósł swe czułka, przetarł je swoimi raczkami. Ziewnął sobie parę razy tymczasem przeciągnął się 
beztrosko. Wiaterek tymczasem nagle zawirował, zatańczył i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw 
dotknął jego nóżek. Wniknęła w nie siła, motylek poczuł, jakby zanurzył je w chłodnej kropli deszczu. Ten 
przyjemny, orzeźwiający dotyk przenikał coraz wyżej i wyżej, jak mgiełka ogarnął ciałko, dając energię, 
przepełniając siłą. Motylek wstał, otrzepał swoje delikatne skrzydełka, poczuł się odprężony i wypoczęty. 
Wiaterek wzmagał się, coraz silniej, tańcząc po łące i zachęcając wszystkich do miłej zabawy. W jego rytm 
zawirowały się trawy, kwiatki, a nawet krzewy ruszały swymi gałązkami jak ramionami zwinnych tancerek. 
Cudownie wypocząłem - pomyślał motylek - Jutro na pewno tutaj przylecę, ale teraz muszę wracać do 
domku. Czeka tam przecież na mnie mama z tatusiem i słodkie małe, co nieco. W tym momencie pogłaskał 
się po brzuszku swoimi wszystkimi rączkami i wzleciał nad łączkę, w rytm tańca podmuchu wiatru, w 
kierunku swego domku.”  
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Załącznik Nr 15 
 
Konspekt nr 1 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne 
Obszar edukacji ruchowej 
 
Część wstępna:  

1. Zabawa przy piosence -  
Każda rączka, każda rączka 
pięć paluszków ma, pięć paluszków ma. 
Paluszki składamy, wszystkimi klaskamy, 
Raz i dwa, raz i dwa. 
Dzieci wykonują ruchy obrotowe jedną, a następnie drugą dłonią. Pokazują jedną i drugą dłoń z 
rozstawionymi palcami, zestawiają czubki palców obu rąk, stukają palcami o siebie.  

2. Dzieci siedzą w kole na podłodze. Nauczycielka stoi przed nimi i wskazuje jakąś część ciała, 
nazywając ją. Dzieci naśladują gest. (początkowo dzieci tylko naśladują nazywane i wykonywane 
przez dorosłego czynności, z czasem nazywają je)  

3. W kręgu - dzieci siedzą w kręgu na podłodze, trzymając się za ręce. Próbują, nie puszczając rąk, 
jednocześnie wstać, a potem usiąść. 

Część główna:  

1. Pieski - dzieci poruszają się po sali na czworakach, naśladując ruchy i dźwięki wydawane przez psy:  
o każde osobno  
o w parach, jedno dziecko jest pieskiem a drugie panem, który prowadzi je na smyczy (szarfa). 

Tłem do zabawy jest opowieść n-lki o pieskach np. poszły pieski na spacer…. 
2. Giganty i krasnoludki - dzieci leżą na plecach. Na zmianę rozciągają się, starając się zajmować jak 

najwięcej miejsca (giganty), i kulą się jak najmocniej, aby zajmować jak najmniej miejsca 
(krasnoludki).  

3. Kłody - połowa dzieci leży na brzuchach w dowolnych miejscach w sali, pozostałe dzieci ostrożnie 
przechodzą nad nimi:  

o na stojąco  
o na czworakach 

Część końcowa:  

1. Zabawa przy piosence "Dwóm tańczyć się zachciało"  
2. Marsz po sali  
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Konspekt nr 2 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne  
Obszar edukacji ruchowej 
Pomoce: koce, szarfy,płyta z muzyką relaksacyjną 
 
Część wstępna:  

1. Dziewuszka - dzieci stoją w kole i śpiewają, wskazując jednocześnie części ciała 
Tu paluszek, tu paluszek, tu pośrodku jest mój brzuszek. 
Tu jest rączka, tutaj druga, a tu oczko sobie mruga. 
Tu jest buźka i ząbeczki, tu wpadają cukiereczki, 
Tu jest nóżka i tu nóżka, a tu cała jest dziewuszka.  

2. Nie chcę cię - zabawa ze śpiewem, dzieci w parze odpychają się gestem, potem wykonują gest 
przyzywania, zachęty w kierunku innego dziecka i z nim kontynuują zabawę, podają sobie ręce na 
krzyż, kręcą się w kółko. Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać 
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi dać. 
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.  

3. Giganty i krasnoludki - dzieci leżą na plecach. Na zmianę rozciągają się (giganty), i kulą się jak 
najmocniej (krasnoludki) 

Część główna:  

1. Pieski - dzieci w parach (ramiona mają przewiązane szarfą) poruszają się po sali na czworakach, 
naśladując ruchy i dźwięki wydawane przez psy.  

2. Naleśniki - nauczyciel zawija dziecko w koc, a ono próbuje się odwinąć  
3. Sanki - dzieci siadają na kocu, nauczyciel wozi je po kolei po całej sali. 

Na koniec nauczyciel kładzie się na kocu, a wszystkie dzieci próbują go uciągnąć( n-el odpycha się 
nogami).  

4. Składanie - dzieci składają koce w kostkę (w mały kwadrat lub prostokąt). 

Część końcowa - relaksacyjna  

1. Masaż- jedno dziecko leży, oczy zamknięte, drugie masuje, głaszcze jego całe ciało - zmiana  
2. Dzieci stoją - słuchają muzyki, po chwili wolno zaczynają tańczyć w tempie słuchanej muzyki - 

ćwiczenia twórcze  
3. Leżenie na plecach, oczy zamknięte - słuchanie muzyki relaksacyjnej – odpoczynek. 
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Konspekt nr 3 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne z udziałem rodziców 
Obszar edukacji ruchowej 
 
Część wstępna:  

1. Marsz dookoła sali - dziecko, trzymając za rękę rodzica, maszeruje z nim na piętach, na palcach 
(naprzemiennie)  

2. Wyliczanka - n-lka mówi wierszyk - dziecko samodzielnie lub z pomocą dorosłego Wskazuje 
odpowiednie części ciała:  
Każde dziecko ma dwie rączki 
i dwie nóżki także ma 
Jeden nosek, jedne usta, 
ale oczka także dwa. 
Gdy jest jasno, wszystko widzą 
Oczka dziecka obydwa. 
Gdy jest ciemno, wszystko słyszą 
Uszka dziecka - też są dwa.  

3. Na kocu - nauczycielka rozkłada koc na podłodze, dzieci siadają, kładą się na nim.  
Na prośbę nauczycielki wchodzą pod koc (chowają się tak , by nie było widać żadnej części ciała). 
Następnie proponuje, aby dzieci usiadły dookoła koca, przed kocem i za kocem. 

Część główna:  

1. Mostek - rodzic robi mostek, a dziecko przechodzi pod mostem, dookoła mostu, nad Mostem  
2. Tunel - część rodziców klęczy w rzędzie ciasno obok siebie, podpierając się rękoma (tunel), pozostali 

kładą się na podłodze (co drugi dorosły). Dzieci przechodzą raz pod rodzicem, a raz nad rodzicem 
(raz pod klęczącym, raz nad leżącym.  

3. Klatka - Dorosły siedzi w rozkroku, dziecko również w rozkroku, siedzi między jego nogami 
odwrócone do dorosłego plecami. Dorosły obejmuje dziecko rękoma i nogami, a ono próbuje 
wydostać się z tego uścisku (klatki). Gdy dziecko wykaże się maksymalną siłą, dorosły rozluźnia 
uchwyt, aby umożliwić mu wyswobodzenie się 

Część końcowa:  

1. Masaż - dziecko leży na podłodze, rodzic masuje jego całe ciało, po chwili zmiana, dziecko masuje 
rodzica.  

2. Spacer - dziecko staje dorosłemu na stopach, przytula się mocno do niego całym ciałem, dorosły 
prowadzi dziecko na spacer dookoła sali.  

3. Przytulanka - rodzic z dzieckiem leżą przytuleni do siebie na dywanie, oczy Zamknięte. Po 
zrelaksowaniu się wstają.  
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Konspekt nr 4 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne  
Obszar edukacji ruchowej 
Pomoce: koce, płyta z muzyką relaksacyjną 
 
Część wstępna:  
Taniec ciała - prowadząca po kolei wymienia części ciała, a dzieci wprawiają je w ruch aż zaczyna tańczyć 
całe ciało. 
  W kręgu - dzieci siedzą w kręgu na podłodze, trzymając się za ręce. Przesuwają się na siedząco do tylu, 
tworząc coraz większe koło, a następnie do przodu, jak najbliżej środka koła (cały czas trzymając się za 
ręce).  
Kłody - Połowa dzieci leży na brzuchach w dowolnych miejscach w sali, pozostałe dzieci przechodzą 
ostrożnie nad nimi: na stojąco, z otwartymi oczami, na czworakach z otwartymi oczami, na stojąco z 
zamkniętymi oczami.  

Część główna:  

1. Pary w siadzie - opieranie się plecami. Następnie całkowite przejmowanie ciężaru partnera.  
2. Taczki - ciągnięcie za kostki leżącego na plecach po sali.  
3. Kamienie - leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, na sygnał- podnoszenie rąk do góry, 

mocne zaciskanie w pięści, potem rozluźnianie, opuszczanie rąk. .  
4. Kto silniejszy - siedzenie dwójkami, plecami do siebie. Najpierw delikatne ocieranie się, 

"wyczuwanie" plecami partnera, potem- pchanie partnera plecami(poznawanie własnej 
siły). 

Część końcowa:  

5. Cisza - przejście do leżenia na plecach w rzędzie, odpoczynek, oczy zamknięte, słuchanie 
ciszy, relaks.  

6. Pożegnanie - podanie sobie rąk, każdy z każdym 
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Konspekt nr 5 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne  
Obszar edukacji ruchowej 
 
Część wstępna:  

7. Powitanie - śpiewanka "Witaj..., witaj..., jak się masz? Wszyscy cię lubimy, wszyscy cię 
kochamy, 
Bądź wśród nas." (na melodię "Panie Janie")  

8. Zabawa "Czarodziejski klej" - Czarodziejskim klejem smarujemy różne części ciała np. uszy. 
Gdy słychać muzykę, tańczymy w parach dotykając się uszami. 

Część główna:  

9. Poczucie własnego ciała - leżenie na plecach i jazda po podłodze.  
Leżenie na brzuchu i jazda po podłodze. Przesuwanie się po podłodze na pośladkach.  

10. Ćwiczenia "razem" w parach - Partnerzy siedzą złączeni plecami, po czym wstają nie 
odrywając się od siebie, napierając na siebie plecami tak, aby obydwaj powstali.  

11. Ćwiczenia "z" partnerem 
"kangury"- jedno dziecko jest matką i tuli w ramionach swoje dziecko 
"mosty"- przechodzenie wokół, nad, pod partnerem w siadzie klęcznym. 
"wycieczka"- ciągnięcie leżącego partnera za nogi po podłodze 
"rolowanie dywanu"- jedno dziecko leży na podłodze, drugie go turla 

Część końcowa:  

12. Masaż do wiersza "Stonoga":  
Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga, a tu noga. Kroczenie palcami po plecach, złapanie za 
nogę dziecka. 
Idzie, idzie malec, malec, malec, a tu palec. Kroczenie palcami po plecach, złapanie za palec 
dziecka. 
Idzie, idzie koń, koń, koń, a tu dłoń. Lekkie uderzenia w plecy całą dłonią, złapanie za dłoń 
dziecka. 
Leci, leci sowa, sowa, sowa, a tu głowa. Wykonywanie okrężnych ruchów dłońmi na plecach, 
złapanie za głowę dziecka  

13. Relaks - odpoczynek w leżeniu, głębokie oddechy 
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Konspekt nr 6 
 
Scenariusz zajęć metodą W. Sherborne  
Obszar edukacji ruchowej 
 
Pomoce: muzyka relaksująca 
 
Część wstępna:  

1. Powitanie - grupa wita się różnymi częściami ciała (plecami, głowami, łokciami).  
2. Zabawne miny - wytrzeszczanie i mrużenie oczu, robienie min proponowanych przez 

prowadzącego oraz przez dzieci.  
3. Przygotowanie do podróży - uczestnicy demonstrują czynności zakładania rękawic, czapki, 

butów, ogrzewanie nóg i dłoni.  
4. Zabawy paluszkowe - zabawy paluszkami: rodzinka, dwa Michały, idzie myszka. 

Część główna:  

5. Bałwan - dziecko turla współćwiczącego leżącego na plecach na podłodze, zmiana  
6. Koniki - dziecko przyjmuje pozycję na czworakach, współćwiczący siada mu na plecach i 

"jadą" dookoła sali, zmiana pozycji.  
7. Mostek - jedno dziecko w pozycji na czworakach robi "mostek", drugie przechodzi pod, nad, 

dookoła mostku, zmiana pozycji. 

Część końcowa:  

8. Masaż - w parach, jedno dziecko leży na plecach na podłodze, drugie masuje jego plecy, 
nogi, ręce, zmiana pozycji.  

9. Odpoczynek - uczestnicy leżą na plecach, głęboko oddychają  
10. Marsz po sali 

Załącznik nr 16 

TEMAT:  „Czy lubimy się kłócić?” – sposoby rozwiązywania konfliktów. 

CELE: - rozpoznawanie sytuacji konfliktowych oraz emocji przeżywanych z związku z nimi; 
          - kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi; 
          - poznawanie sposobów łagodzenia wewnętrznych napięć emocjonalnych; 

 METODY : słowna, czynna - praktycznego działania 

 POMOCE: wiersz pt. „ Paweł i Gaweł”, kartki papieru, kredki. 

 PRZEBIEG: 

1. „Iskierka” 
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Uczestnicy stoją w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzący mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, 
niech wróci do mych rąk” i delikatnie ściska rękę dziecka np. z prawej strony, które uścisk przekazuje dalej, 
aż wróci do prowadzącej. 

2. „Taniec z piórkiem” 
dzieci dowolnie tańczą z piórkiem przy akompaniamencie muzycznym. Mogą piórka podrzucać, łapać, kołysać na 
dłoni, opadać razem z nim na podłogę. 

3. Rozmowa 

Nauczyciel pyta dzieci zdarzyły im się sytuacje konfliktowe (kłótnia, sprzeczka, bójka) i jak one się 
zakończyły. 

4. Prezentacja wiersza A. Fredry „Paweł i Gaweł” 

PAWEŁ I GAWEŁ 

 
Paweł i Gaweł w jednym stali domu, 
 Paweł na górze, a Gaweł na dole; 
 Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, 
 Gaweł najdziksze wymyślał swawole. 
 Ciągle polował po swoim pokoju: 
 To pies, to zając - między stoły, stołki 
 Gonił, uciekał, wywracał koziołki, 
 Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. 
  Znosił to Paweł, nareszcie nie może; 
 Schodzi do Gawła i prosi w pokorze: 
 „Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco, 
 Bo mi na górze szyby z okien lecą”.  
 A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku, 
 W swoim domku”. 

 Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, 
 Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.  
 Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, 
 A tu z powały coś mu na nos kapie. 
 Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. 
 Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę 
 I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie, 
 A Paweł z wędką siedzi na komodzie. 
 „Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”. 
 „Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!” 
 A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku 
 W swoim domku”.  
 Z tej to powiastki morał w tym sposobie: 

 Jak ty komu, tak on tobie. 

5. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza 

Po wysłuchaniu wiersza, dzieci siedzą w kręgu, rozmawiają z nauczycielem na temat konfliktu Pawła i 
Gawła. Rozmowę można ukierunkować pytaniami: 

 Jak mają na imię bohaterowie wiersza? 
 Jak zachował się Gaweł względem Pawła? 
 Jak Paweł znosił zachowanie Gawła? 
 Co czuł Paweł jak Gaweł urządzał głośne zabawy? (dzieci mogą pokazywać mimiką różne emocje: 

smutek, złość, zdziwienie, strach). 
 Co czuł Gaweł w trakcie swoich zabaw? (dzieci pokazują mimiką emocje: zadowolenie, radość, 

wesołość) 

6. „Jak Paweł i Gaweł mogą rozwiązać konflikt” – propozycje dzieci zapisane przez nauczyciela na kartce. 

7. .”Jak Paweł i Gaweł pogodzili się ” – scenki pantomimiczne wg pomysłów dzieci. 
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Załącznik Nr 16 

Ankieta dla rodziców 

Szanowni Państwo, Wasze dziecko przez ostatni rok uczestniczyło w realizacji programu własnego „Ja i 
moje emocje”. Proszę odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą ocenić stopień realizacji założonych 
celów i wyciągnąć wnioski z realizacji programu. 
 
1. Czy wiecie państwo, że w grupie Waszych dzieci realizowany był program „Ja i moje emocje”? 
 
a) tak  
b) nie  
 
2. Czy według Państwa dzięki realizacji tego programu państwa dziecko lepiej radzi sobie z własnymi 
emocjami? 
 

a) tak  
b) nie  
c nie wiem 
 
3. Jak Pan /Pani sądzi, czy wdrażany program własny był potrzebny do pracy  
z dziećmi? 
 
a) tak  
b) nie  
c )nie mam zdania 
 
 
5. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie realizowanego programu? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Dziękuję 

 

 


