
Drodzy Rodzice 

 
W tym tygodniu zabawom, które proponujemy dzieciom będzie przyświecało hasło:  

„Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” oraz kontynuacja „wychowania ku wartościom” i kolejna wartość 

„AKCEPTACJA”. 

 

Naszym celem jest nauczenie dzieci: 

 rozumienia znaczenia uczuć w życiu człowieka; wykorzystywanie dramy jako środka 

do wyrażania emocji; ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami, akceptowania różnych 

postaw, zachowań, poglądów; 

 rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego; doszukiwanie się przyczyny wydarzenia; 

 poznanie zasad zachowania się w kinie, w teatrze 

 poszerzanie wiedzy na temat baletu; rozwijanie płynności ruchów; wyrażanie siebie 

i własnych emocji poprzez ruch; 

 poznanie zawodu malarza; wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz; 

wyrażanie siebie w malarstwie 

 

Chociaż dostęp do kina, teatru, galerii jest obecnie ograniczony mimo to podczas zabaw, codziennych 

zajęć pozwólmy dzieciom przybliżyć tajniki bycia widzem, aktorem, malarzem. Stwórzmy razem okazje do 

wyrażania przez dzieci emocji poprzez rysowanie, taniec, śpiew, mimikę, dialog, wcielanie się w role bycie 

kimś innym . Szukamy również sposobów radzenia sobie z emocjami: złością, strachem, smutkiem. 

 

Propozycje zadań na nadchodzący tydzień: 

 

1. ,,Bajka dla dzieci po polsku o emocjach – Polski program UBU’’ -  

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

Wysłuchaj bajki i zabaw się z bohaterami 

 

2.  Przedszkolna drama (po obejrzeniu bajki o emocjach) 

Dziecko ogląda ilustracje ukazujące różne emocje: zaskoczenie, wstyd, złość, zmęczenie, szczęście, 

wesołość, smutek, strach. Jego zadaniem jest nazwanie emocji jakie widzi, a następnie odwzorowanie ich. 

* Możemy wykorzystać w tej zabawie lusterko, aby dziecko sprawdziło, czy wyraz jego twarzy jest 

podobny do tego na obrazku.  

*Poniższą kartę pracy możemy wydrukować, rozciąć wg linii i wykorzystać do codziennego określania 

emocji, np.; „Pokaż na obrazku, jak się dzisiaj czujesz?”, „Co zrobimy, aby zmienić złość w radość?”, itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs


 

 



3. ,,Piotr Rubik- Złość to straszny zwierz’’ - https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k 

 Wysłuchaj piosenki o złości, spróbuj narysować swoją złość. Może też schowasz ją (swój rysunek) 

do pudełka?. Spróbuj zaśpiewać refren piosenki razem z nagraniem: 

NIE WIEM CZY WIESZ, ŻE ZŁOŚĆ, TO STRASZNY ZWIERZ 

WYCIĄGA PAZURY, KŁY I CZĘSTO BYWA ZŁY 

 

4. W kinie  

Dziecko w sposób dowolny (kredkami, farbami, plasteliną itp.) ozdabia bilet do kina. Pomóżmy 

dziecku zapisać tytuł planowanego filmu/ bajki, dzień seansu oraz cenę biletu. Następnie dziecko wraz  

z rodzicem lub opiekunem odgrywa scenkę w kasie kinowej, zwracając szczególną uwagę na zwroty 

grzecznościowe: dzień dobry, proszę, dziękuję.  

„Czy wiesz, jak należy zachować się w czasie oglądania baki w kinie?” – opowiedz o tych zasadach 

*Zabawy „w kupowanie” są świetną okazją do zapoznania dzieci z pieniędzmi. Pozwólmy dzieciom 

pobawić się banknotami, monetami – pozwólmy im doświadczyć i zrozumieć, że są nam potrzebne w wielu 

sytuacjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Balet – Zapraszamy do obejrzenia tańca baletowego w wykonaniu dzieci - 

https://www.youtube.com/watch?v=oK9v4ci-16c  

„Gdzie występują dzieci?”- na scenie 

„Co robią na tej scenie? – tańczą 

„Jak wyglądają, jak są ubrane?” 

„Czy podoba ci się taki taniec?” 

Zabawa ruchowa. Po uprzednim wysłuchaniu utworu Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabędzie” (pozwólmy 

dzieciom wczuć się w nastrój słuchanego utworu. Dla lepszego skupienia uwagi zadbajmy o ciszę, 

BILET DO KINA 

https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k
https://www.youtube.com/watch?v=oK9v4ci-16c


przyciemnione światło, dziecko może zamknąć oczy) - dzieci tańczą przy dźwiękach muzyki: chodzą na 

palcach, wykonują obroty, unoszą ręce.  https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4 

 

6. W teatrze  

Dzieci z pomocą rodziców wycinają kształty (sylwety możemy powiększyć podczas drukowania). Następnie 

mocują je na patyczkach i przygotowują przedstawienie w teatrze cieni.  

*Możemy powtórzyć zabawę w „Kasę biletową” i zaprosić na spektakl całą rodzinę �  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4


 

 



7. W galerii – „Jaki obraz wisiał w tej ramie?”.  

„Po co chodzimy do galerii?” – oglądać obrazy, „Czy możemy ich dotykać?, Dlaczego?” 

8. Galeria sztuki dziecięcej.  

Dziecko zainspirowane zabawą chętnie tworzy. Pozwólmy dziecku rozwijanie zdolności i zainteresowań 

poprzez eksperymentowanie środkami plastycznymi, różnymi narzędziami i stwórzmy DZIECIĘCĄ 

GALERIĘ PRAC.  

9. Sport – to zdrowie.  

Nie zapominajmy o potrzebie ruchu na świeżym powietrzu. Wyjdźmy na wspólny, wiosenny spacer, bądź 

wycieczkę rowerową. Pograjmy na podwórku w piłkę. Kto wygra: dziecko czy rodzic? 

 

 



Życzymy miłego tygodnia spędzonego na wspólnej zabawie. 

 

 

 

AKCEPTACJA – realizacja „wychowania ku wartościom” 

 
Akceptacja to uznanie czyichś cech lub sposobu funkcjonowania za możliwe do przyjęcia, dobre, 

właściwe. Jest związana z postawą pełną szacunku wobec odmiennych poglądów, wierzeń, zachowań czy 

zwyczajów innych. Może też oznaczać pogodzenie się z istniejącym stanem rzeczy, którego nie można 

zmienić. 

Jeśli dziecko czuje się akceptowane przez bliskich, jego poczucie własnej wartości może być 

budowane we właściwy sposób. Dzięki temu ma możliwość zbudowania w sobie przekonania, że jest 

ważne, i zaakceptowania samego siebie, a także doceniania innych osób. 

Dobrze jest też uczyć dzieci akceptowania i uznawania wartości innych. Można to robić poprzez: 

– umożliwianie przedszkolakom poznawania różnych ludzi (o innym kolorze skóry, innym stopniu 

sprawności fizycznej itd.), 

– pokazywanie różnic między dziećmi i zaznaczanie, że to nie czyni ich lepszymi czy gorszymi, 

– poszukiwanie mocnych stron i uzdolnień każdego dziecka i mówienie o tym głośno, 

– szczere docenianie swojego dziecka – można je chwalić za efekty pracy, jednak równie ważne (a czasem 

ważniejsze) jest dostrzeganie ilości pracy włożonej w wykonanie zadania, np., sprzątnięcie swoich zabawek, 

wykonanego rysunku, 

– zauważanie nie tylko zdolności takich jak ładny śpiew czy sprawne liczenie, lecz także postaw: 

uprzejmości, gotowości do pomocy i podkreślanie, że są one równie ważne, 

– pokazywanie, że tę samą sytuację każdy może odbierać i rozumieć w inny sposób. 

Niezwykle ważny w akceptacji są właściwe wzorce, czyli przede wszystkim postawa rodziców i 

najbliższego środowiska. 

 

Zachęcamy do prostej zabawy w domu, w którą może bawić się cała rodzina: 

 

Wybieramy dwoje chętnych dzieci, bądź dziecko z dorosłym. Jednemu zasłaniamy oczy i dajemy do 

ręki jakąś znana mu zabawkę lub inny przedmiot. Dziecko powinno wyczuć, co to jest. Drugie 

dziecko/dorosły ma odsłonięte oczy, ale nie może dotykać zabawki. Prosimy najpierw jedno, a potem drugie 

dziecko o opisanie zabawki, w razie potrzeby zadając pytania pomocnicze, np. Czy to jest miękkie?, W jakim 

to jest kolorze? Na zakończenie zabawy rozmawiamy z dziećmi o tym, dlaczego każde z nich zauważyło, 

wymieniło inne cechy zabawki i podkreślamy, że w życiu też nie każdy zauważy wszystko, ale to nie 

oznacza, że kolega czy koleżanka się mylą, bądź jest to nie właściwe. 


