
„Emocje – mają wiele twarzy-

szukamy sposobów radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych. ”

Projekt edukacyjny  Integracyjnego Przedszkola 

Publicznego nr4 w Bartoszycach

Realizatorzy:

„Krasnale” – Anna Popielarz,

Lucyna Minota

„Misiaki” – Beata Stachowska-Janowicz,

Jagienka Olszewska



Nawiązywanie kontaktów z grupą rówieśniczą jest naturalną

potrzebą dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzenie

dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne,

gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby ten rozwój

przebiegał bez komplikacji należy szukać wszelkich metod,

które pomogą dzieciom zrozumieć siebie i innych. Stąd

pomysł, by realizować zajęcia dotyczące emocji w naszym

przedszkolu.

Nasze priorytety:

 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności

dzieci.

 Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i

respektowanie norm społecznych.



Cele ogólne:

•Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku
przedszkolnym.
•Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne
możliwości.
•Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych
osób.
•Integracja zespołu grupowego.
•Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość,
szacunek i wrażliwość na drugiego człowieka.
•Współpraca nauczycieli poprzez wspólną wymianę
doświadczeń na temat przebiegu zajęć i aktywności dzieci.



Dlaczego realizujemy projekt  
o emocjach?

Bo emocje są ważne.

Emocje są potrzebne. 

Bez emocji nie da się żyć 

i zrozumieć drugiego człowieka.



Zabawy z kołem na różne 
sposoby

Priorytet pierwszy –Rozwijanie samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności dzieci.

Zabawy z chustą 
animacyjną



„Wykazujemy się pomysłowością, wrażliwością estetyczną, rozwijamy naszą 
wyobraźnię twórczą” Zabawy ruchowe - połącz elementy w jedno koło



„Kreatywny balonik”- wyobraźnia dziecka 

nie ma granic



„Co może znajdować się w środku?”

Czym jest wyobraźnia?- burza mózgów.? 

Czym może być balon?” (na 

podstawie opowiadania żółty 

balonik”



Otwieramy pudełko wyobraźni, 
w nim jest wszystko o czym marzymy.





Tworzymy drzewko pięknych słów.



Zabawy rozwijające wyobraźnię i usprawniające  motorykę małą



Samodzielny przedszkolak – czyli praktyka 
czyni mistrza

Nakrywamy do stołu

Ubieramy się



Pomagamy sobie nawzajem  uczymy swoich 

rówieśników samodzielności



.

Priorytet drugi- Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych

Zabawy z programem 

multimedialnym Quiver





Korzystamy ze sprzętu multimedialnego do prezentacji 

bajek edukacyjnych

Bajka „Miejsce na miotle” autorki Julii Donaldson - pokazała dzieciom jak 

ważna jest przyjaźń, akceptacja, pomoc , zrozumienie oraz współpraca 



Innowacyjne kodowanie



Zabawa cieniem



Priorytet trzeci 
– Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych.



W dniu 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. 

Witamy w naszym gronie Olę i rozwiązujemy zadane przez nią zagadki.

Komunikacja 
alternatywna – MAKATON 

w praktyce.



Spotykamy się z psychologiem. 

Rozmawiamy o dokuczaniu.



Świętujemy w grupie Światowe Obchody Dnia Osób z 

Zespołem Downa. 

Wspólne zaśpiewanie piosenki  

„Mam serduszko, piękne serce” w oparciu o gesty komunikacji alternatywnej 

MAKATON



Obchodzimy „Dzień Kolorowej skarpetki”.



zabawy w teatr



Łączymy skarpetki w jednakowe pary- rozwijamy percepcję wzrokową, 

usprawniamy motorykę małą.



Obchodzimy Dzień Niepełnosprawności.



Zabawa w rytmie serca



„O ciepłym i puchatym”- poznajemy moc i magię słów

Dzieci poznały Moc słów  oraz ich znaczenie w życiu -
wspólnie wybierały słowa ciepłe i puchate oraz zimne 

i kolczaste.
Wysłuchały opowiadania „O ciepłym i puchatym”



Odgrywamy scenki z użyciem magicznych słów.





Jedziemy pociągiem do krainy magii słów.



Robimy doświadczenia- jednak słowa mają moc.



Dowiadujemy się co to jest EMPATIA?- burza mózgów.  



Nasze samopoczucie - jest jak pogoda …



…i możemy je zmierzyć



Rozpoznajemy emocje innych, co nie zawsze jest  

łatwe. 



Co nas rani w przyjaźni?- oglądamy

„Przypowieść o Jeżozwierzu” A. Jurek



Pracujemy w zespołach- burza mózgów

Dobre strony 
przyjaźni 

Co nas rani w 
przyjaźni ?



PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁY:
Anna Popielarz
Lucyna Minota

Beata Stachowska- Janowicz
Jagienka Olszewska

Podczas realizacji projektu 

„Emocje mają różne twarze”, niektóre 

materiały edukacyjne były 

wykorzystane z Międzynarodowego 

Projektu „Emocja” autorów 

M. Dziadkowiec, 

K. Grzegrzółki


