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6. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci 

w praktyce

Poni ej przedstawiam zbiór zabaw, które sprzyjaj  emocjonalnemu rozwojowi dzieci. 

Cele zaj :

G ównym celem prezentowanych zabaw jest rozwój inteligencji emocjonalnej przedszkolaka, 

a wi c to, e dzi ki nim dzieci b d :

• potrafi y lepiej rozpoznawa  i nazywa  emocje u siebie i u innych, 

• potrafi y lepiej wczu  si  w emocje innych osób, by y zdolniejsze do empatii, 

• mia y poprawn  samoocen  i posiada y poczucie w asnej warto ci, 

• lepiej panowa y nad w asnymi emocjami i w wi kszym stopniu przestrzega y norm zacho-

wa  spo ecznych, 

• potrafi y lepiej wspó dzia a  z innymi, mia y wi ksze zaufanie do innych i silniejsze poczucie 

przynale no ci do grupy. 

Metody:

• ogl dowe, 

• s owne, 

• praktyczne. 

Cz sto  i czas trwania zaj :

Najlepiej ka dego dnia przeprowadza  1–2 zabawy. Zajmuje to kilka, maksymalnie kilkana cie 

minut. 

Miejsce zaj : 

Sala, w której dzieci b d  mog y swobodnie wykona  zabawy ruchowe, i w której b d  mia y 

warunki do pracy przy stolikach. 

Proponowane zabawy nie okre laj  wieku uczestników. To nauczyciel wybiera odpowied-

nie zabawy, z uwzgl dnieniem poziomu rozwoju dzieci oraz ich aktualnych potrzeb. 

Ogólne uwagi do realizacji zaj :

• Wi kszo  zabaw sprzyjaj cych rozwojowi emocjonalnemu dzieci powinno prowadzi  si  

w kó ku. Dlaczego to takie wa ne? Butler odpowiada: „Poniewa  nie ma ono pocz tku 

ani ko ca, wszystkie osoby w kó ku s  sobie równe i nale  do jednej grupy” (Butler, 2005). 

Kr g tworzony przez dzieci jest symbolem wspólnoty. Pozwala widzie  i s ysze  pozosta ych 

uczestników. 

• Bardzo wa na jest postawa nauczyciela – nauczyciel sam musi si  dobrze bawi , by dzieci 

chcia y mu w tej „zabawie” towarzyszy . 

• Nauczyciel nie powinien krytykowa  dzieci, gdy co  im si  nie uda. Nie powinien rów-

nie  porównywa  wypowiedzi czy prac dzieci w kategorii lepsza czy gorsza. Dziecko po 
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sko czonych zaj ciach powinno mie  poczucie zadowolenia, a nie pora ki. Warto znale  

u ka dego dziecka co , za co mo na je pochwali . 

• Nauczyciel powinien s ucha  uwa nie wypowiedzi dzieci, nawi zywa  do tego, co 

powiedzia y. 

• Zaj cia powinny prowadzone by  systematycznie. 

• Je eli która  zabawa przekracza w danym momencie mo liwo ci dzieci, nauczyciel powi-

nien j  omin . Mo e do niej wróci , gdy dzieci b d  na to gotowe. 

• Nie powinno zarzuca  si  dzieci zbyt du  liczb  zabaw na raz. Czasami warto przeprowa-

dzi  tylko jedn  czy dwie zabawy. Wa ne jest te  powtarzanie zabaw. Wielokrotnie powta-

rzane zabawy staj  si  zwykle ulubionymi, bo dzieci dobrze znaj  ich regu y. 

• Dobrze by oby, gdyby nauczyciel traktowa  opisane w zabawy i wiczenia jako wyj ciow  

propozycj . Warto, by nauczyciel tworzy  te  w asne przyk ady zabaw i tematy, które s  

adekwatne do potrzeb danej grupy dzieci w danej chwili. 

• Na zako czenie zabaw i zaj  wskazane jest poznanie opinii dzieci, wyci gni cie przez nie 

wniosków. Przedszkolaki powinny mie  okazj  do wyra enia swoich do wiadcze  i emocji 

wyst puj cych w trakcie zaj . Po podsumowaniu dobrze jest przeprowadzi  zabawy 

relaksuj ce. 

• Wszystkie dzieci powinny mie  mo liwo  wzi cia udzia u w daje zabawie, nie powinno si  

jednak zmusza  do zabaw niech tnych dzieci. Je eli dziecko ma opory przed w czeniem 

si  do zabawy, pozwólmy mu na jej obserwacj . 

7. Propozycje zabaw

Potrafi  lepiej rozpoznawa  i nazywa  emocje u siebie i u innych. 

 Rado  i smutek

Nauczyciel zadaje dzieciom zagadki:

Gdy nas spotka co  przykrego

Co  z pewno ci  niemi ego

Bywa, e go odczuwamy. 

Wtedy si  nie u miechamy.  (smutek)

Kiedy j  odczuwamy

Zwykle si  u miechamy

Czasem z niej a  skaczemy

Czasem krzycze  z niej chcemy.  (rado )

Nauczyciel prosi, by ka de dziecko po kolei pokaza o:

• jak si  cieszy,

• jak si  martwi.

 Tak wygl dam, kiedy…

Nauczyciel daje dzieciom lusterko. Prosi dzieci, by kolejno zrobi y min , jak  robi , gdy:

• ciesz  si , 

• s  zdziwione, 

• s  zmartwione, 

• czuj  ulg , 

• czuj  z o . 
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Nauczyciel prosi dzieci, by sprawdzi y w lusterku, jak wygl daj , gdy robi  poszczególne 

miny. 

 Malowanie emocji

Do tej zabawy potrzebne b d  kartki z bloku i przybory do malowania b d  rysowania. 

Uczestnicy siedz  w kr gu. Nauczyciel pyta dzieci, jakie znaj  emocje. Je eli dzieci maj  pro-

blem ze zrozumieniem tego poj cia, nauczyciel t umaczy im, co to s  emocje. Nauczyciel 

podaje przyk ady podstawowych emocji. 

Nauczyciel prosi, by dzieci usiad y przy stolikach i stworzy y prac  plastyczn  przedstawiaj c  

wybran  przez siebie emocj , ale nie mówi y, co rysuj  czy maluj . 

Nast pnie wszyscy uczestnicy znowu siadaj  w kr gu i prezentuj  swoje prace. Uczestnicy 

zabawy maj  zgadn , jak  emocj  przedstawia dana praca. 

Nauczyciel pyta dzieci, kiedy czu y dan  emocj . 

 Poka cie, jak…

Wszyscy uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel prosi dzieci:

• Poka cie, jak wy wygl dacie, kiedy si  z o cicie. 

• Poka cie, jak wygl dacie, kiedy si  cieszycie. 

• Poka cie, jak wygl dacie, gdy dostajecie wspania y prezent.

• Poka cie, jak wygl dacie, gdy zgubicie ulubion  zabawk . 

• Poka cie, jak pies szczerzy k y, gdy jest z y. 

• Poka cie, jak babcia si  cieszy na wasz widok.

 Instrumenty 

Do tej zabawy potrzebne b d  proste instrumenty perkusyjne (np. grzechotka, tamburyn, 

b benek). 

Wszyscy uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel prosi: „Czy potraficie zagra  na instru-

mencie rado ? Spróbujcie. Mo ecie wybra  instrument, na którym chcecie zagra ”. Nauczy-

ciel mo e sam zacz  zabaw . Uczestnicy kolejno za pomoc  instrumentu przedstawiaj  

emocj  wymienion  przez nauczyciela. Nauczyciel podaje kolejn  „emocj ” i prosi dzieci o jej 

„zagranie”. 

Zabaw  t  mo na dowolnie modyfikowa . Na przyk ad jedna osoba gra wybran  przez 

siebie emocj , a pozosta e zgaduj , jakie uczucie chcia a przedstawi . 

 Ró ne minki (autor: A. Kornacka)

Wszyscy uczestnicy zabawy stoj  w kr gu, zachowuj  mi dzy sob  bezpieczn  odleg o . 

Nauczyciel proponuje dzieciom nast puj c  zabaw  d wi kona ladowcz  (mo na równie  

wykorzysta  nagranie tej piosenki). 
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Nosy pokazujemy, 

Usta pokazujemy, 

Pokazujemy okcie

I u swych r k paznokcie. 

W r ce sobie klaszczemy, 

A nogami tupiemy. 

I skaczemy hop sa sa!

W g os piewaj c tra la la. 

Cieszymy si : Ha! Ha!

A boimy si : Aaa!

Zachwycamy si : Ho! Ho!

I dziwimy si : Oo? Oo?

Idziemy na paluszkach, 

Ko yszemy maluszka. 

I nucimy jemu tak:

Li lu laj, aaa. 

 „Przeciwie stwa” – pantonima

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel prosi dzieci, by przedstawia y przeciwstawne 

stany, na przyk ad mówi „Poka cie, jak wygl dacie, gdy”:

• jeste cie weseli – a teraz gdy jeste cie smutni, 

• jeste cie s abi – a teraz gdy jeste cie silni, 

• jeste cie chorzy – jeste cie zdrowi, 

• jest wam zimno – jest wam gor co, 

• jeste cie li – jestem zadowoleni, 

• jeste cie zm czeni – jestem wyspani. 

Potrafi  lepiej wczu  si  w emocje innych osób i jestem zdolniejszy do empatii.

 Mam na imi … i robi  tak…

Uczestnicy zabawy stoj  w kr gu. Ka dy po kolei wymienia swoje imi , a nast pnie pokazuje 

swój charakterystyczny gest. Za ka dym razem grupa powtarza imi  i ruch zaprezentowany 

przez danego uczestnika. Zabaw  mo e rozpocz  nauczyciel. 

 „Na dywanie siedzi je ”

Dzieci siadaj  na dywanie w kole, jedno z nich wchodzi do rodka i te  siada. Dzieci siedz ce 

w kr gu mówi : „Na dywanie siedzi je , co on robi, to my te . ” Kiedy dzieci ko cz  recytowa , 

„je ”, czyli osoba b d ca w rodku, wymy la jak  czynno , któr  wszyscy powtarzaj . Nast p-

nie „je ” wybiera na swoje miejsce inne dziecko. Zabawa zaczyna si  od pocz tku, a  wszystkie 

ch tne dzieci wezm  w niej udzia . 

 Wczuwamy si  w inn  yw  istot

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. 

Nauczyciel prosi dzieci, by wymieni y jakie  zwierz . 

Nauczyciel prosi, by przez chwil  udawa y to zwierz . 

Teraz nauczyciel zadaje pytania (np. gdy mowa jest o psie):

• Jak my licie, co pies najbardziej lubi je ?

• Czego si  najbardziej boi?

• Czym najch tniej si  bawi?

• Co mo e psa denerwowa ?

• Co poprawia mu humor?

Dzieci podaj  przyk ad kolejnego zwierz cia. Nauczyciel zadaje analogiczne pytania. 
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 Jak si  miejemy

Nauczyciel prosi: 

• Poka cie po kolei, jak si  miejecie?

• Jak si  mieje pot nie zbudowany m czyzna?

• Jak si  mieje ma a dziewczynka?

• Jak si  miej  wasze mamy?

• Jak si  mieje wi ty Miko aj?

• Jak si  mieje hipopotam?

 Ch tnie pomagam

Do tej zabawy potrzebne b d  papierowe serwetki – po jednej sztuce dla ka dego dziecka. 

Ka dy uczestnik zabawy dostaje od nauczyciela papierow  serwetk . Nauczyciel prosi, by 

dzieci po o y y je sobie na g owie i uwa a y, eby serwetka nie spad a. Dzieci poruszaj  si  

w dowolny sposób po sali. Mog  to robi  tak e przy rytmicznej muzyce. Gdy czyja  serwetka 

upadnie na pod og , dziecko, które j  upu ci o, musi stan . Nie mo e jednak podnie  samo 

serwetki. Serwetk  mo e podnie  ka dy inny uczestnik zabawy i po o y  w a cicielowi na 

g owie mówi c „prosz ”. W a ciciel powinien podzi kowa . Dziecko, które pomog o, powinno 

powiedzie  „Mi o mi by o ci pomóc”. 

 Przekazywanie u miechu

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Zabaw  zaczyna nauczyciel: „Przesy am u miech dziecku 

siedz cemu obok mnie po prawej stronie”. Dotyka ramienia tego dziecka i u miecha si  do 

niego. „Teraz ty przeka  mój u miech nast pnej osobie, ta osoba nast pnej, tak eby mój 

u miech do mnie wróci ”. Dzieci przekazuj  kolejno u miech a  ten wróci do nadawcy. 

 Co czuje ta osoba?

Do tej zabawy potrzebne b d  ilustracje (np. wyci te z kolorowych gazet) przedstawiaj ce 

osoby z ró n  mimik  twarzy. 

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedstawiaj ce 

ró ne stany emocjonalne, np. : rado ci, smutku, strachu, z o ci. Dzieci mówi , co widz  na rysun-

kach oraz co wed ug nich czuj  przedstawione na zdj ciach. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy one 

podobnie si  czu y. Nauczyciel mo e równie  skorzysta  z karty pracy. 

 Pukanie

Nauczyciel prosi dzieci, by kolejno zapuka y drzwi:

• jak kto , kto jest spokojny

• jak kto , kto jest bardzo podenerwowany

• jak kto , kto jest nie mia y

• jak kto , kto nie wie, czy puka do w a ciwych drzwi

• jak kto , kto nie mo e doczeka  si  na spotkanie. 

 W kr gu – zabawa ruchowa

Nauczyciel proponuje przedszkolakom nast puj c  zabaw : Wszystkie dzieci tworz  ko o 

i chwytaj  si  za r ce. Jedna osoba wychodzi poza ko o i próbuje si  dosta  do jego rodka. 

Dzieci tworz ce kr g nie pozwalaj  na to. 
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Ka de ch tne dziecko mo e przeprowadzi  tak  prób . Kiedy ju  wszyscy ochotnicy wezm  

udzia  w zabawie, pytamy ich, jak si  czuli, gdy inne dzieci nie pozwala y im dosta  si  do rodka. 

Mówimy, e tak czuj  si  dzieci, z którymi nikt nie chce si  bawi . 

Je eli bawimy si  z kolegami i kole ankami, a widzimy, e kto  stoi z boku, zapro my go do 

zabawy. 

 Lustra

Nauczyciel prosi, by dzieci dobra y si  parami i stan y naprzeciwko siebie. Jedno dziecko 

w parze pokazuje dowolny ruch, a drugie je na laduje. Teraz nast puje zmiana ról w parach. 

Nast pnie pary zmieniaj  si . Je eli grupa nie jest liczna, mo na kontynuowa  zabaw , a  spo-

tka si  ka da mo liwa para dzieci. Je eli liczba dzieci jest nieparzysta, w zabawie bierze udzia  

równie  nauczyciel. 

 Mowa cia a

Wszyscy uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel bez u ycia mowy pokazuje wybran  

emocj , a grupa próbuje odgadn , jaka emocja jest przedstawiana. Teraz emocj  do odgad-

ni cia pokazuj  ch tne dzieci. 

 Rozweselamy kolegów

Nauczyciel prosi dzieci, by dobra y si  parami i stan y naprzeciwko siebie. Pomi dzy parami 

musi by  zachowany odpowiedni odst p. Nast pnie nauczyciel prosi, by jedno z dzieci uda-

wa o, e jest bardzo powa ne i smutne. Drugie dziecko niech spróbuje je rozweseli . Kiedy to mu 

si  uda, nast puje zamiana ról. Teraz dzieci wymieniaj  si  w parach. W tej zabawie mo emy 

równie  wykorzysta  inne pary przeciwstawnych emocji, na przyk ad: z o  – spokój. Jedno 

dziecko udaje, e si  z o ci, drugie próbuje wprawi  je w spokojny nastrój. 

 Na ladowanki (autor: A. Kornacka)

Uczestnicy zabawy znajduj  dla siebie swobodne miejsce w sali. 

Nauczyciel proponuje dzieciom nast puj c  zabaw  d wi kona ladowcz  (mo na równie  

wykorzysta  nagranie tej piosenki). 

Jak natr tna mucha bzycz : bzz,

A teraz jak mija sycz : sss…

Jak kuku ka kukam: ku, ku, 

I jak sowa hukam: hu, hu!

Jak myszka nó kami przebieram. 

Kot idzie i szybko zamieram. 

Kot pi. W podró  si  wybieram. 

Kot si  budzi, ja zamieram. 

Skacz  jak abka i wo am: re, re, re,

Lec  jak bociek i mówi : kle, kle, kle,

Jak abka w trawie kul  si .

Ju  wiem, e nie zjesz bo ku mnie. 

Id  ci ko tak, jak wielki s o

Teraz galopuj  tak, jak ko

Skradam si  cichutko, jak lis

Czy wystarczy wicze  na dzi ?

A teraz szybciej… 

 O kim my l ?

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Jedno dziecko bez wskazywania o kogo chodzi wybiera 

w my lach koleg  lub kole ank  z grupy. Opisuje t  osob  s owami, np. „My l  o kim , kto adnie 

rysuje, ma niebieskie oczy i jest weso y”. Pozosta e dzieci zgaduj , o kogo chodzi. Nauczyciel 

mo e zacz  zabaw  jako pierwszy. 
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Prosimy dzieci, by mówi y o danej osobie tylko mi e rzeczy. 

Lepiej panuj  nad w asnymi emocjami i w wi kszym stopniu przestrzegam norm zachowa  

spo ecznych. 

 Robot

Dzieci dobieraj  si  w pary. Ka da para znajduje sobie swobodne miejsce do zabawy. Jedno 

dziecko w parze jest robotem, a drugie nim steruje: 

• dotykanie nosa – w cznik

• dotykanie ucha – wy cznik

• dotykanie g owy – chodzenie do przodu

• dotykanie ramion – wykonywanie skr tów

• dotykanie pleców – chodzenie do ty u. 

Po jakim  czasie nast puje zmiana w parze. 

Teraz pary mog  si  wymieni  partnerami. 

 Czerwone i zielone. Zabawa ruchowa. 

Do tej zabawy potrzebna b dzie czerwona i zielona chor giewka. Uczestnicy zabawy siedz  

w kr gu. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy mo na przej  po pasach na drug  stron  ulicy, a kiedy 

trzeba si  zatrzyma . Nauczyciel proponuje zabaw  ruchow  i pokazuje dzieciom zielon  cho-

r giewk . Prosi, by dzieci powiedzia y, jaki to kolor. 

Nauczyciel pokazuje czerwon  chor giewk . Prosi, by dzieci powiedzia y, jaki to kolor. 

Kiedy nauczyciel upewni si , e wszystkie dzieci prawid owo ró nicuj  te dwa kolory, mówi: 

„Rozejd cie si  po sali. B d  wam pokazywa  zielon  lub czerwon  chor giewk . Kiedy poka  

wam zielon  chor giewk  – swobodnie spacerujecie po sali. Gdy czerwon  – musicie si  zatrzy-

ma . Kto si  nie zatrzyma, odpada z gry”. 

 Poci g (autor: A. Kornacka)

Nauczyciel proponuje dzieciom zabaw  ruchow : „Poci g”. Dzieci wykonuj  instrukcje poda-

wane przez nauczyciela (mo na równie  wykorzysta  nagranie tej piosenki). 

Ustawiamy si  g siego, 

apiemy jeden drugiego. 

Wo amy g o no: uuuu!

I poci g rusza: ciuch…

wiat o zielone! Idziemy…

Czerwone! Szybko stajemy!

Zielone… Czerwone…

Zielone… Czerwone…

Zielone… Czerwone…

Wszyscy tworzymy stonog . 

I dalej ruszamy w drog . 

Jeden krok do przodu, 

I stajemy znowu…

A teraz stoj c g siego, 

apiemy jeden – drugiego. 

I razem siadamy. 

S siada puszczamy. 

A teraz szybciej…
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 Czarodziejski pa ac

Do tej zabawy potrzebne b d  nagrana muzyka (klasyczna, bardziej majestatyczny utwór) 

i odtwarzacz. Nauczyciel mówi dzieciom, e zaprasza je do zwiedzania zaczarowanego pa acu. 

Niech rozejd  si  po sali i wyobra  sobie, e znajduj  si  we wn trzu wspania ego pa acu. 

Dzieci mog  po nim chodzi , ogl da  obrazy, meble itp., ale tylko wtedy, gdy s ycha  muzyk . 

Gdy muzyka milknie (nauczyciel wy cza/pauzuje graj cy sprz t), zwiedzaj cy zastygaj  bez 

ruchu jak zaczarowani. 

 Wyrzucanie z o ci do kosza

Do tej zabawy przyda si  kosz i stare gazety. 

Uczestnicy siedz  w kr gu. 

Nauczyciel pyta dzieci, czy zdarza si , e s  zdenerwowane. Prosi o podanie przyk adów, kiedy 

si  zdenerwowa y. Nauczyciel pyta, co mo na zrobi , gdy jeste my zdenerwowani, eby si  

uspokoi . Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi. Mo e te  poda  w asne przyk ady tego, co on 

robi, gdy jest zdenerwowany. Nauczyciel rozdaje dzieciom stare gazety. Mówi, e je eli jeste my 

zdenerwowani, mo emy tak  gazet  podrze  i wyrzuci  do kosza. Dzieci, udaj c e s  zdener-

wowane, dr  gazety na kawa ki. Wyrzucaj  podarte kawa ki do kosza. 

W sali mo na zorganizowa  k cik ze starymi gazetami i koszem, by dzieci, gdy czuj  si  

zdenerwowane, mog y z nich skorzysta . 

 Zabawa ruchowa

Uczestnicy zabawy stoj  w kr gu. Dzieci wykonuj  instrukcje zabawy podawane przez 

nauczyciela:

• U miechamy si  szeroko, 

• Podskakujemy wysoko, 

• Klaszczemy w swe r ce, 

• Siadamy czym pr dzej, 

• U miechamy si  szeroko, 

• Oddychamy g boko, 

• Klaszczemy w swe r ce, 

• Siadamy czym pr dzej. 

A teraz szybciej prosz :

• U miechamy si  szeroko…

Nauczyciel za ka dym razem mówi tekst coraz szybciej. 

 Mur

Ch tne dzieci kolejno buduj  mur z du ych klocków, który w dowolny sposób burz  w celu 

roz adowania z o ci w sposób bezpieczny dla siebie i innych. 
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 Balon z o ci

Nauczyciel rozdaje dzieciom balony. Umawia si  z dzie mi, e powietrze, które wdmuchuj  do 

balonu, jest z o ci . Dzieci mog  w dowolny sposób pokona  t  emocj , np. poprzez wypusz-

czanie powietrza z balona itp. 

 miech to zdrowie

Nauczyciel prosi: Na ladujcie, jak si  miej :

• doro li m czy ni, 

• ma e dziewczynki, 

• nastolatki, 

• babcia, 

• starszy pan, 

• wi ty Miko aj,

• konie. 

Nauczyciel pyta dzieci, jak si  czuj  po tej zabawie. Jak my l , kiedy tak  zabaw  warto 

wykona ?

 Powód  (autor: A. Kornacka) 

Nauczyciel proponuje dzieciom zabaw  ruchow  „Powód ”. Dzieci wykonuj  instrukcje poda-

wane przez nauczyciela (mo na równie  wykorzysta  nagranie tej piosenki). 

Spacerujemy po sali i si  rozgl damy. 

„Uwaga – powód !” – wi c szybko na krzes a siadamy. 

Wstajemy i chodzimy, chodzimy i chodzimy…

„Uwaga – powód !” – i znów na krzes a wszyscy siadamy!

Ustawiamy si  g siego, na plecach przed nami

malujemy s oneczko, zamiast p dzlem – palcami.

A teraz na plecy naszego s siada

na niby drobny deszczyk popada. 

A teraz szybciej…

 Raz, dwa, trzy… Baba Jaga patrzy. 

Jedna osoba jest Baba Jag , reszta dzieci stoi w wyznaczonym miejscu. Baba Jaga 

jest odwrócona do nich ty em i wypowiada s owa: „raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!”. 

W tym czasie dzieci biegn  w jej stron . Baba Jaga po tych s owach odwraca si . Dzieci 

musz  w tym czasie zatrzyma  si  w miejscu, do którego dobieg y i si  nie porusza . 

Baba Jaga chodzi i patrzy, czy nikt si  nie rusza (mo e te  roz miesza  nieruchomo stoj ce 

dzieci). Ten, kto si  porusza, idzie z powrotem, a reszta uczestników pozostaje na swoim miejscu. 

Baba Jaga znów wypowiada s owa: „raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!”. Ten, kto pierwszy 

dobiegnie do Baby Jagi wygrywa i staje si  Baba Jag . 

Mam poprawn  samoocen  i posiadam poczucie w asnej warto ci. 

 Oklaski

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Ka de dziecko po kolei wychodzi na rodek kr gu i witane 

jest przez innych uczestników zabawy oklaskami. 
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 Zwierz ta

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel obja nia, na czym polega ta zabawa:

Dzieci maj  za zadanie przeobrazi  si  w my lach wybrane zwierz  i wyja ni  swój wybór. 

Na przyk ad: „Jestem strusiem, bo jestem szybki, nikt mnie nie z apie”. 

 Poczucie w asnej warto ci

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Ka de dziecko po kolei mówi:

• Co w sobie lubi?

• Co robi dobrze?

• Za co przyzna oby sobie medal?

 Kogo brakuje

Dzieci chodz  po sali. Zatrzymuj  si . Zamykaj  oczy. Wychowawczyni narzuca na jedno z nich 

koc. Pozosta e dzieci otwieraj  oczy. Rozgl daj  si  i odgaduj , którego dziecka brakuje. 

 Jestem dumny

Dziecko staje na krzese ku w rodku kr gu i uzupe nia zdania, np. 

• Jestem dumny z tego, e…

• Najlepiej potrafi …

• Umiem szybko…

 Gdyby nie by o…

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel mówi: „gdyby w naszej grupie nie by o… 

(tu wymienia imi  dziecka), by oby smutno, poniewa … Dzieci podaj  powód/powody. 

Nauczyciel pomaga w znajdowaniu powodów, dla których dobrze, e dane dziecko nale y 

do grupy. Zabawa trwa, a  nauczyciel wymieni w ten sposób wszystkie dzieci, a grupa poda 

chocia  jeden powód. 

 Moje cia o

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Dzieci kolejno opowiadaj  o tym, co potrafi jego wybrana 

cz  cia a, np. Moja r ka potrafi zwin  si  w pi , umie rysowa , g aska , wycina , gra  na 

tamburynie…

 Bajkowe imi

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel prosi, by ka de dziecko wybra o dla siebie imi  

bohatera z jakiej  bajki. Do jakiego bohatera z filmu lub z ksi ki dziecko czuje si  najbardziej 

podobne i dlaczego?

Potrafi  lepiej wspó dzia a  z innymi osobami, mam wi ksze zaufanie do innych ludzi i silniejsze 

poczucie przynale no ci do grupy. 

 Nasza rze ba

Z przygotowanych ró nych materia ów (np. surowców wtórnych) dzieci tworz  rze b  i nadaj  

jej nazw . Nauczyciel mo e zrobi  przedszkolakom zdj cie przy rze bie. 
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 Razem

Nauczyciel z ró nych elementów tworzy tor przeszkód. 

W parach dzieci trzymaj  za ko ce sznurka (mo e by  sznurowad o, wst ka) i nie wypuszcza-

j c go z r ki, wykonuj  ró ne zadania, np. przechodz  przez przeszkody (id  po aweczce, itp.). 

wiczenie mo na utrudni , zach caj c do wspó pracy wi ksz  liczb  dzieci (wtedy dajemy 

d u szy sznurek). 

 Budowanie domu

Zabawa polega na budowaniu „wspólnego domu” z materia ów i sprz tów dost pnych w sali. 

Nauczyciel mo e zrobi  przedszkolakom zdj cie przy „budowie”. 

 Podaj trzy rzeczy

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Nauczyciel kolejno zadaje pytania, np. Podaj rzecz, któr  

wszystkie dzieci z waszej grupy lubi  robi , lubi  je , której nie lubi  robi  itp. 

 Studnia

Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Jedno dziecko znajduje si  w rodku. Mówi: „Wpad em 

do studni!” Pozostali uczestnicy pytaj : „Na ile metrów?” Dziecko odpowiada na przyk ad 

„Na pi !”. Wszyscy licz  g o no do pi ciu. Uczestnicy: „A kto ci  uratuje?” Dziecko: „Ten, kto… 

(tu nast puje opis jednego z dzieci – jest najbardziej u miechni ty). Uczestnicy: „A kto nim jest?” 

Dziecko wskazuje osob , któr  mia o na my li. Ta osoba podchodzi i wyci ga je za r k  ze studni, 

a sama zostaje w rodku. 

 Zabawa z pi kami

Do tej zabawy potrzebna b dzie pi ka lub nadmuchany balon na ka d  par  dzieci. 

Nauczyciel dobiera dzieci parami. Ka da para bierze pi k  lub balon i k adzie j  mi dzy sob  

(trzymaj c j  za pomoc  brzuchów). Nauczyciel prosi, by dzieci spacerowa y z pi k  po sali, 

staraj c si , eby nie wypad . 

Zabaw  mo na modyfikowa , tzn. zmienia  po o enie pi ki. Na przyk ad dzieci spaceruj  

w parach obok siebie, a pi ka znajduje si  mi dzy nimi itp. 

 Razem atwiej

Wszyscy uczestnicy zabawy api  si  za r ce i przeskakuj  przez niewidzialne wielkie morskie 

fale, z którymi nie daliby rady w pojedynk . Morze powoli si  uspokaja. Uczestnicy zabawy 

u miechaj  si  do siebie z wdzi czno ci . 

 Zabawa „Cz owiek do cz owieka”

Przebieg zabawy: Nauczyciel dzieli dzieci w pary i prosi, by znalaz y sobie w sali swobodne miej-

sce. Nauczyciel mówi teraz np. „r ka do r ki”. Wtedy osoby w parach dotykaj  si  r kami. 

Na polecenia: „stopy do stóp”, „r ce do serca”, „g owa do g owy”, „kolano do r ki”, „r ka 

do ucha” itp. analogicznie wykonuj  polecenia. Na nast pne has o „cz owiek do cz owieka” 

dzieci zmieniaj  si  w parach. 
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 Przysu my si  do siebie

Nauczyciel uk ada na pod odze bardzo du e ko o z ta my. W kole znajduj  si  dzieci, pocz t-

kowo w do  du ych odleg o ciach od siebie. Nauczyciel stopniowo zmniejsza obszar zajmo-

wanej powierzchni, tak e dzieci musz  si  przesuwa  coraz bli ej siebie. 

Staramy si  jak najbardziej zmniejszy  ko o, ale nie przekraczamy granic prywatno ci dzieci. 

 Ufamy sobie

Nauczyciel prosi, by dzieci dobra y si  w pary. Jednemu dziecku w ka dej parze zawi zuje oczy 

chust , tak by nic nie widzia o. Zadaniem drugiego dziecka jest prowadzenie „niewidomego”. 

Po jakim  czasie nast puje zmiana. Dziecko, które prowadzi o, teraz jest prowadzone. 

 Gdzie jestem?

Ka dy znajduje dla siebie swobodne miejsce w sali. Dzieci k ad  si  na pod odze i zamykaj  

oczy. Nauczyciel mówi: „Kiedy b dziecie tak le e  z zamkni tymi oczami, ja b d  chodzi  

cichutko po sali. Czasami podejd  blisko do was, a potem odejd . Poniewa  nic nie mówi , nie 

mo ecie mnie us ysze , spróbujcie wi c wyczu  moj  obecno . Gdy, które  z was poczuje, e 

si  zbli am, wtedy podnie cie r k . Gdy wyczujecie, e si  oddalam, opu cie r k  na pod og . 

 Iskierka przyja ni

Dzieci wraz z nauczycielem stoj /siedz  w kr gu, trzymaj c si  za r ce. Prowadz cy mówi 

„Iskierk  przyja ni przekazuje tobie, przeka  j  teraz nast pnej osobie” i lekko ciska d o  stoj -

cego/siedz cego po jego prawej stronie dziecka. Dziecko przekazuje iskierk  kolejnej osobie 

stoj cej po jego prawej stronie. Zabawa trwa tak d ugo, a  iskierka obejmie wszystkich uczestni-

ków i „wróci” do nauczyciela. 

 Tandem

Pytamy dzieci, co to jest rower. Kto z nich ma potrafi je dzi  na rowerze? Pytamy dzieci, czy wie-

dz , co to jest tandem. Wyja niamy, e to rower, którym jednocze nie mog  jecha  dwie osoby. 

Taki rower ma dwie pary peda ów. Demonstrujemy dzieciom ilustracj  tandemu. Teraz prosimy, 

by dzieci dobra y si  parami, po o y y si  na plecach i zetkn y podeszwami stóp. A teraz niech 

spróbuj  razem peda owa . 
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Karta pracy 5-latka

OBSZAR 7: Wychowanie przez sztuk  – dziecko widzem i aktorem

Symbolem teatru od od dawna s  dwie maski: jedna smutna, a druga u miechni ta. Jest tak 

dlatego, e aktorzy pokazuj  ró ne emocje. Na obrazku poni ej dorysuj miny odpowiednie do 

nast puj cych emocji:

• rado

• smutek

• z o

• miech

• strach

• zdziwienie
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