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1. Opis innowacji pedagogicznej. 
 

Współczesny świat zdominowany przez zabieganie, pośpiech, hałas nie jest zbyt 

przychylny prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi małego dziecka. Dostarcza mu 

nadmiaru różnorodnych, niepotrzebnych, wręcz zagrażających, intensywnych doznań oraz 

bodźców wzrokowych i słuchowych (telewizja, komputer, komórka, ruch uliczny, nadmiar 

dekoracji czy zabawek w otoczeniu dziecka, itd.). 

Bywa, że wśród natłoku zajęć i przedmiotów dzieciom brakuje czasu na relaks albo 

wśród fali bodźców nie mają odpowiednich warunków do odpoczynku, wyciszenia                       

i wsłuchania się w siebie. Na nadmiar bodźców i stres dzieci często reagują rozdrażnieniem, 

pobudzeniem, hałasem, krzykiem, napięciem, agresją lub wręcz odwrotnie – zamykają się              
w sobie, izolują. 

Do prawidłowego rozwoju, dziecko potrzebuje w swoim aktywnym życiu nie tylko 

działania, ale i wyciszenia – czasu dla siebie, żeby pomyśleć, odpocząć, zregenerować siły. 

Świadome odprężenie przywraca wewnętrzną równowagę, sprowadza uspokojenie 

organizmu, wyciszenie układu nerwowego, synchronizuje pracę mózgu, rozwija świadomość 
ciała i świadomość własnego stanu emocjonalnego. 

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci poznają wiele nowych rzeczy. Ich układ 

nerwowy jest jednak na tyle słabo wykształcony, że mimo rozpierającej je energii potrzebują 
chwili ciszy i spokoju. Skuteczne wyciszenie dzieci jest wręcz konieczne do prawidłowego 

ich rozwoju. Wariantów skutecznych zabaw wyciszających, które pomogą w uspokojeniu 

nawet największych „łobuziaków“ jest naprawdę wiele. Czy zabawa w ciszy jest atrakcyjna 

dla dzieci? Sądzimy, że tak, a najlepszym dowodem tego są licznie stosowane zabawy 

wyciszające stosowane przez nauczycieli naszego Przedszkola. Każda grupa jest inna i każdy 



nauczyciel ma swoje sprawdzone sposoby wyciszenia podopiecznych. Pomysły pojawiają się 
z doświadczeniem i obserwacją dzieci.  

Istnieje jednak kilka sposobów na przyzwyczajenie dzieci do czasu wyciszenia. Duże 

znaczenie ma harmonogram dnia. Dzieci wiedzą, kiedy jest czas na zabawę, naukę                          
i odpoczynek w spokoju i ciszy, a kiedy mogą pozwolić sobie na głośniejszą zabawę. Wiedzą, 
że ogród przedszkolny doskonale sprawdzi się do intensywniejszych doznań, natomiast sala 

przedszkolna jest miejscem stosunkowo spokojnej zabawy.  

W ferworze zabawy łatwo jednak o zapomnienie ustalonych zasad i wówczas świetnie 

sprawdza się zasada „sygnalizacji świetlnej hałasu”. Zasada jest prosta. Informacja ustna 

nauczyciela i światło żółte zawieszone na tablicy – informuje dzieci o za głośnym 

zachowaniu. Światła żółtego można użyć dwukrotnie, trzecie upomnienie oznacza światło 

czerwone. Dzieci na sygnalizację świetlną w kolorze czerwonym przerywają zabawę, siadają 
w kole na ok. 3 minuty, w czasie których prowadzona jest zabawa wyciszająca.  

Kiedy dziecko jest zmęczone wieloma zewnętrznymi bodźcami występującymi w sali              

i chce odpocząć w ciszy, zrelaksować się, udaje się do kącika relaksacyjno-wyciszającego, 

wyciąga z pojemnika „Cichacza“ i układa go na ławce. Cichacz to stworek, który obserwuje, 

jak dziecko w ciszy bawi się np. koloruje mandale czy ogląda książeczki, chętnie też bawi się 
z dziećmi.  

Ważne jest również wprowadzenie do przebiegu dnia zorganizowanych zabaw 

wyciszających, które pomogą dzieciom w eliminowaniu i unikaniu hałasu, osiągnięciu 

większego spokoju wewnętrznego i zdolności koncentracji, m. in. grupowy rytuał 

rozpoczynający zajęcia dydaktyczne w formie wierszyka-wyciszanki, prowadzenie zajęć 
dydaktycznych z zakresu muzykoterapii, odpoczynek poobiedni, np. przy muzyce klasycznej, 

relaksacyjnej, bajkach relaksacyjnych/terapeutycznych oraz prowadzenie zabaw 

wyciszających w ciągu dnia takich jak np. malowanie do muzyki, masażyki pleców, 

ćwiczenia oddechowe, zabawy typu głuchy telefon, król ciszy, podawanie kropelki wody.  

Wszystkie dzieci, nawet te, które ciągle rozpiera energia, potrzebują chwili ciszy                

i spokoju. Czas wyciszenia wbrew pozorom wcale nie musi być nudny! 

Tworząc tę innowację pedagogiczną miałyśmy na celu kształtowanie prawidłowych 

postaw prozdrowotnych przedszkolaków w zakresie troski o własne zdrowie, równowagę              
i higienę psychiczną w przyjaźni z ciszą. Wdrożenie innowacji ma służyć rozwijaniu u dzieci 

w wieku przedszkolnym umiejętności radzenia sobie z hałasem, stresem i nadmiarem emocji, 

odprężania się i wyciszania. Postaramy się kształtować te umiejętności w sposób atrakcyjny                     

i przyjemny dla dzieci, organizując różne sytuacje zabawowe, humorystyczne, odprężające, 

relaksacyjne, sprzyjające rozładowaniu emocji, a także w atmosferze spokoju i ciszy, 

dobierając odpowiednie pomoce i rekwizyty. 

Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają pomóc dzieciom w odkrywaniu wartości 

ciszy tak niedocenianej w obecnych czasach. Ciszy rozumianej nie jako przymus milczenia, 

ale stan wewnętrznego spokoju oraz skupienia, który wzbogaca ludzkie doświadczenia                    

i odczucia. Żądanie od kogoś ciszy i spokoju dzieci często rozumieją jako nakaz, brzmiący               

i odbierany zwykle raczej w nieprzyjemnej formie (upominający ton głosu, karcące 

spojrzenie). Ta innowacja powstała między innymi w tym celu, aby cisza nie kojarzyła się 
dzieciom z niczym nieprzyjemnym. Chciałybyśmy, by dzieci uczestnicząc w niej doceniły 

znaczenie odpoczynku, koncentracji i głębszego poznawania siebie dzięki odpowiednio 



dobranym zabawom, ćwiczeniom zmysłów, wprowadzeniu pewnych indywidualnych zasad 

oraz grupowych rytuałów, a także aby zaprzyjaźniły się z ciszą. 
 

2. Autorzy. 
 

Iwona Barszcz, Agnieszka Palczewska, Agnieszka Herczakowska- Kołodziej. 

 

3. Zakes innowacji. 
 

grupa dzieci 3-letnich „Jeżyki“, 

grupa dzieci 6-letnich „Skrzaty“ 

 

4. Miejsce realizacji. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi 

41 – 705 Ruda Śląska, ul. Szramka 7. 

 

5. Czas realizacji. 
 

Od pażdziernika 2021 do maja 2022, z możliwością kontynuacji w kolejnym roku szkolnym, 

tj. 2022/2023. 

 

6. Osoby odpowiedzialnez a realizację innowacji. 
 

Iwona Barszcz, Agnieszka Palczewska, Hanna Pyka, Agnieszka Herczakowska – Kołodziej, 

Danuta Wiśniewska.  

 

7. Koszty i źródła finansowania. 

 

Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych. 

 

8. Dokumentacja. 

 

Przebieg innowacji zostanie zapisany w planach miesięcznych oraz zapisach dziennych           

w dzienniku zajęć przedszkolnych. Na Radzie Pedagogicznej zostanie dokonana  ocena 

realizacji założeń innowacji. 

 

9. Założenia,  cele i zadania innowacji. 
 
  Założeniem innowacji jest: 
- Świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań; 
- Zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka; 

- Poprawa jakości pracy wychowawczej; 

 



- Uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz 

pracowników. 

 

Cel główny: 

- Kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności unikania i eliminowania 

hałasu; 

- Kształtowanie świadomości potrzeby relaksowania umysłu i ciała, kształtowanie 

umiejętności relaksowania się w życiu codziennym; 

- Wspomaganie i kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie              

w oparciu o pozytywne wzmocnienia i tworzenie warunków do odpoczynku; 

- Współpraca z rodzicami – edukacja rodziców w zakresie walorów ciszy, sposobów 

wyciszania dzieci, wyposażenie rodziców w konkretne narzędzia służące wyciszeniu 

dzieci w środowisku domowym. 

 

Cele szczegółowe i zadania: 

- Uświadomienie dzieciom wyniszczającego wpływu hałasu na zdrowie i funkcjonowanie 

człowieka; 

- Uświadomienie dzieciom znaczenia ciszy i spokoju dla życia, zdrowia oraz 

samopoczucia człowieka; 

- Nauka rozpoznawania własnych i cudzych emocji oraz ich werbalnego i pozawerbalnego 

wyrażania; 

- Kształcenie umiejętności wyciszenia i relaksacji; 

- Propagowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami i hałasem oraz 

odreagowywania stresu; 

- Uwrażliwianie zmysłów, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; 

- Nabywanie umiejętności samokontroli; 

- Budowanie pozytywnego obrazu siebie i wiary we własne możliwości. 

 

10. Metody. 
 

- Podające: pogadanka, wyjaśnianie, rozmowa kierowana, opowiadanie,  historyjka 

 obrazkowa 

- Praktycznego działania: ćwiczenia oddechowe, wyciszające – relaksacja, zabawy   

 paluszkowe,  

- Metody aktywizujące: pedagogika zabawy, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  

- elementy pedagogiki Marii Montessori, 

- Aromaterapia, 

- Bajkoterapia. 

 

11. Formy pracy. 

 

Zbiorowe, zajęcia prowadzone w mniejszych zespołach, binarne, indywidualne. 

 

 



12. Pomoce i środki dydaktyczne. 

 

Materiały plastyczne, odtwarzacz CD, płyty CD z utworami muzycznymi, gry-pomoce 

dydaktyczne rozwijające kompetencje emocjonalne, pomoce sensoryczne, karty pracy, 

książki, pomoce i rekwizyty do zajęć wg bieżących potrzeb, elementy kącika wyciszenia oraz 

„kącika cichorobótek“ i inne wg bierzących potrzeb. 

 

13. Procedury osiągania celów. 
 

Zamierzone cele będą realizowane między innymi przez: 

- właściwą organizację środowiska (dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia); 

- odpowiedni przekaz wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu); 

- pobudzanie zachowań sprzyjających zdrowiu (unikanie hałasu, celebrowanie ciszy); 

- utrwalanie pożądanych zachowań i przyzwyczajeń (powtarzanie pewnych czynności 

oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych); 

- metody aktywizujące (drama, twórcze myślenie, kreatywne działania); 

- werbalne (rozmowy, pogadanki, opowiadania, wiersze); 

- zadania stawiane do wykonania; 

- samodzielne doświadczenia dzieci. 

 

14.  Sposoby realizacji zadań. 
 

Innowacja pedagogiczna „Polubić ciszę” zakłada: 

- Wprowadzenie do przebiegu dnia lub działań grupy, elementów organizacyjnych, które 

pomogą dzieciom w eliminowaniu i unikaniu hałasu, osiągnięciu większego spokoju 

wewnętrznego oraz zdolności koncentracji, m.in. grupowy rytuał na powitanie i na 

zakończenie dnia; relaks poobiedni, np. przy muzyce klasycznej, relaksacyjnej, bajkach 

relaksacyjnych; 

- Częste przerwy w ciągu dnia na wyciszenie (wykorzystanie jako „przerywników” 

prostych ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych, masażyków); 

- Przeprowadzenie cyklu zajęć pod hasłem „Polubić ciszę“ (np. zajęcia uświadamiające 

dzieciom szkodliwość hałasu; zajęcia doskonalące umiejętność rozpoznawania                       

i konstruktywnego radzenia sobie z hałasem); 

- Przygotowanie „Kącika relaksacyjno-wyciszającego“ – specjalnie wyodrębnionego 

miejsca w sali, gdzie dzieci będą mogły odprężyć się, zrelaksować, wyciszyć; 
- Zorganizowanie „Kącika Cichorobótek” – kącika kreatywnego, w którym będą 

przygotowane materiały do pracy indywidualnej, do korzystania przez dzieci                               

w dowolnym czasie (dzieci 6-letnie); 

- Wykonanie pomocy i rekwizytów do zajęć („Zapach Ciszy”, „Stworki wyciszacze”, itp.); 

- Spotkanie z pielęgniarką – rozmowa na temat „Jak wpływa na nas hałas i cisza”. 

 

 

 

 



15.           Przewidywane efekty podejmowanych działań. 
 

- Po realizacji innowacji dzieci zaprzyjaźnią się z ciszą, będą potrafiły świadomie unikać 
hałasu, wybierać i dobierać odpowiednie dla siebie sytuacje z udziałem ciszy.  

- Poprawa samopoczucia i nastroju dzieci.  

- Poszerzenie oferty programowej Przedszkola. 

 

16.           Ewaluacja innowacji. 
 

 Ewaluacja to proces gromadzenia, opracowywania i komunikowania informacji na 

temat wartości przypisywanej działaniom podejmowanym w placówce.  

 ... to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci 

raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających 

podejmowanie decyzji - H. Mizerek  

 … to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji - Ch. 

Galloway 

... to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z 

punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub 

lepszego zrozumienia - L. Korporowicz 

W przypadku ewaluacji innowacji „Polubić ciszę” będzie to działanie zmierzające do 

stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte.  

 

Ewaluacja będzie przeprowadzona na podstawie: 

- Systematycznej obserwacji dzieci podczas realizacji treści innowacji; 

- Obserwacji dzieci podczas codziennej aktywności przedszkolnej; 

- Ankiet obrazkowych oraz rozmów z dziećmi (stawianie pytań dotyczących atrakcyjności 

zajęć, wrażeń dzieci, ich zadowolenia z podejmowanych działań w ramach innowacji; 

zbieranie opinii o stosowanych metodach i technikach); 

- Ankiety dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach, w których 

realizowana jest innowacja, dotyczącej ich oceny kluczowych zachowań i umiejętności 

dzieci, których kształtowanie wpisane jest w cele ewaluacji (ankieta przygotowana                   

i udostępniona zostanie w formie on-line za pomocą programu do tworzenia ankiet, np. 

survio); 

- Ankiety dla rodziców dzieci dotyczące ich oceny kluczowych zachowań i umiejętności 

dzieci,  których kształtowanie wpisane jest w cele ewaluacji (ankieta przygotowana                    

i udostępniona zostanie w formie on-line za pomocą programu do tworzenia ankiet, np. 

survio). 

 

 



17.      ZBIÓR ZABAW WYCISZAJĄCYCH I RELAKSUJĄCYCH. 
 

Zachowanie milczenia wyzwala ciszę, a ta jest niezbędna do utrzymania organizmu                        

w równowadze psychofizycznej. W przedszkolu jest wiele sytuacji, w których można celowo 

wykorzystać niemówienie jako sposób komunikowania się. 
 

A) Milczenie i cisza – wybrane zabawy: 
 
Posłuchaj ciszy – Zabawa we wsłuchiwanie się w odgłosy, które płyną z otoczenia, wyostrza 

uważność, czyli świadomość obecnej chwili. Dzieci przez określony czas, np. od 20 sekund 

do jednej minuty, siedzą w ciszy i starają się zapamiętać wszystkie dźwięki, jakie dochodzą 
do ich uszu. Początkowo może być tak, że dzieci nie będą potrafiły nazwać tych odgłosów 

albo zwrócą uwagę na najbardziej intensywne brzmienia, takie jak warkot silnika 

przejeżdżającego obok przedszkola samochodu albo śpiewanie piosenki przez rówieśników                       

z sąsiadującej za ścianą grupy. Jednak po kilku powtórzeniach dzieci zaczną skupiać się na 

coraz subtelniejszych dźwiękach, np. odkryją, że ktoś głośno westchnął, ktoś inny zmienił 

pozycję na dywanie i wtedy skrzypnęła podłoga albo usłyszą szum wody w rurach czy nawet 

przelatującą brzęczącą muchę.  
 

Milczenie przy muzyce – Zaproszenie dzieci do milczenia może się odbyć za pomocą 
muzyki.  

• Przedszkolaki przyjmują wygodną postawę na dywanie, kto chce, zamyka oczy                   

i wszyscy wsłuchują się w dźwięki melodii, która w zależności od intencji nauczyciela 

może wprowadzić w stan relaksacji albo pobudzenia. Spokojna muzyka wycisza, 

uspokaja i koi. Muzyka rytmiczna i żywiołowa pobudza, dodaje energii, zaprasza do 

działania.  

• Przy muzyce można milczeć i dodatkowo wyrażać swoją ekspresję w formie 

plastycznej. Dzieci, siedząc przy stolikach, malują w swobodnej twórczej aktywności 

wszystko to, co im "w duszy gra". Obowiązuje tylko jedna zasada: słuchaj i maluj!  

• Muzyka wyzwala też ekspresję ruchową. Zadaniem dzieci podczas wsłuchiwania się 
w melodię może być nieskrępowany taniec, prowadzący do kreatywnych gestów.  

 

Wyraź to swoją miną – Warto tak konstruować dialog z dziećmi, by od czasu do czasu 

wypowiadały się nie za pomocą słów, ale przy udziale mimiki. Oto w rozmowie o cechach 

charakterystycznych dla danego miesiąca, np. maja, nauczyciel zadaje pytania zamknięte, na 

które dzieci odpowiadają w ustalony wcześniej sposób poprzez zamknięcie powiek lub 

uniesienie brwi. Zasada jest prosta: zamknięte oczy oznaczają odpowiedź "NIE",                          

a podniesione brwi oznaczają odpowiedź "TAK". Usta są zamknięte, a z buzi nie wydobywa 

się żaden, nawet najcichszy dźwięk.  

− Czy w maju kwitną bzy?  

− Czy w maju rosną konwalie?  

− Czy maj to czwarty miesiąc roku?  

− Czy maj to miesiąc jesienny?  

− Czy maj to miesiąc wiosenny?  

− Czy w maju można jeździć na nartach?  

− Czy lubisz maj?  

Pytania celowo są tak skonstruowane, by dzieci mogły nie tylko sięgnąć do swojej pamięci               

i zgromadzonej tam wiedzy, ale też spróbowały wydedukować. Na przykład w pytaniu                   

z nartami w pierwszym momencie nasuwa się szybka odpowiedź "nie", bo w Polsce w maju 



zazwyczaj nie ma już na tyle dużej ilości śniegu, nawet w górach, by można było zjeżdżać na 

nartach. Ale w innych rejonach świata jest to możliwe.  

Po takiej zabawie w odpowiadanie mimiką warto spytać dzieci, jak się czuły, co sprawiło im 

trudność – czy znajdowanie odpowiedzi na pytania, czy może powstrzymywanie się od 

mówienia.  

 

Milczenie przy czytaniu,  słuchaniu tekstów literackich –Podczas spotkania dzieci                    

z tekstem literackim można zaobserwować, jak dzieci reagują na słowa, wyrażając to mimiką, 
ruchem, a nawet komentarzami. Żeby ułatwić małym odbiorcom funkcjonowanie w świecie 

wrażeń słuchowych mowy werbalnej, warto zaprosić je do aktywnego słuchania w taki 

sposób, by już w trakcie odczytywania przez nauczyciela tekstu dzieci dopowiadały słowa, 

wyrażały swoje emocje w gestach czy w mimice, poruszały się, a nawet tańczyły na siedząco. 

Wszystkie tego typu zabiegi sprawiają, że słuchanie tekstów literackich staje się zabawą,                 
w której ważną rolę odgrywa samo dziecko, ponieważ poprzez swoje zaangażowanie 

zaproszone jest do przeżywania, a nie tylko do wysłuchiwania opowieści zamkniętych                   

w książkach.  

 

 

B) Aktywne czytanie tekstów literackich  - inspiracje 
 

Koncentracja na tekście – W utworze Agnieszki Frączek Psiska z bliska
1
 tytułowi 

bohaterowie wpadają na plażę, gdzie "dziki tłum się smażył". Biegają wokoło, czyniąc 

radosne zamieszanie. Nikt z plażowiczów nie ma im tego za złe, wszyscy bowiem widzą 
wielkie szczęście na psich pyskach". Można z dziećmi przeczytać ten wiersz na kilka 

sposobów: 

- Pierwszy raz można zaprosić je do dopowiadania ostatnich słów w wybranych wersach. 

Wiersz jest tak skonstruowany, dzięki dokładnym rymom męskim. że dokończenie wielu 

wersów pojawia się w głowie słuchacza momentalnie.  

- Za drugim razem nauczyciel przerywa niespodziewanie czytanie utworu w kilku miejscach, 

a wtedy zadaniem dzieci jest wydać z siebie dźwięk hau, hau.  

- Za trzecim razem zadaniem dzieci jest zareagować mimiką na emocje zdziwienia, 

zaskoczenia, radości w określonym miejscach tej żywiołowej opowieści.  

Dopiero po takim kilkakrotnym odkryciu różnych warstw w wierszu (że są rymy, że wiersz 

posiada swoje dźwięki oraz że są w nim emocje) następuje rozmowa na temat dzieciecych 

wrażeń oraz tego, co pozostało w pamięci z wysłuchania historii.  

W naturalny sposób dzieci skoncentrują się na tekście i pozostaną w niektórych momentach   

w ciszy, a w innych zareagują wypowiedzianym dźwiękiem lub miną.  
 

Wprowadzenie w zasłuchanie – Z kolei czytając z dziećmi opowiadania, możemy 

wprowadzić je w nastrój pełen skupienia i zasłuchania krótką zabawą, w której dzieci na 

pytania nauczyciela odpowiadają ruchem, pokazując poszczególne części ciała, wprawiając je 

w ruch (np. ręce) lub naśladując ich pracę. (np. serce):  

− Czy mamy oczy do patrzenia? Mamy!  

− Czy mamy uszy do słuchania? Mamy!  

− Czy mamy ręce do klaskania? Mamy!  

− Czy mamy serca do kochania? Mamy!  

− Czy mamy głowy do poznawania? Mamy, więc czytanie zaczynamy!  

Nauczyciel zadaje poszczególne pytania, a dzieci odpowiadają chórem: Mamy!                                     

                                                 
1
 M. Swędrowska, A. Frączek, Elementarz w podskokach, Centrum Edukacji Dziecięcej, Poznań 2017, s. 95. 



I odpowiednio: otwierają szeroko oczy, masują małżowiny uszne, klaszczą trzy razy w ręce, 

przykładają dwie dłonie w okolice serca i trzy razy delikatnie pukają w klatkę piersiową oraz 

chwytają się za głowy i po chwili unoszą je wysoko w górę, wołając: Mamy, więc czytanie 

zaczynamy!
2
 

 

Wyrażanie emocji – Na przykładzie opowiastki O tym, jak odrobina dobroci potrafi 

rozkruszyć twarde serce
3
 dzieci przyglądają się światu dorosłych i z charakterystyczną dla 

siebie szczerością potrafią nazwać skrywane przez nich prawdziwe uczucia i postawy. Akcja 

opowiadania rozgrywa się w szpitalu, do którego trafia mały Jeżyk Tuptuś, bo okazuje się, że 

w pewnym okresie swego życia zaczyna chorować na taką przypadłość, z którą będzie musiał 

się mierzyć do końca swego życia - ma chore nerki. W szpitalu dyrektorem jest Kot 

Włodzimierz, który ryczy jak lew i jest postrachem wszystkich pracowników i pacjentów.             

W rozmowie będącej punktem kulminacyjnym opowieści Jeżyk z prostotą i szczerością 
przypomina groźnemu lekarzowi, że... jest sympatyczny i ma dobre serce. Pod wpływem tego 

dziecięcego wyznania dyrektor Łagodnieje, uśmiecha się i przypomina sobie wszystko to, co 

czyni ten świat lepszym.  

W trakcie słuchania czterech stron historii można zaprosić chętne dzieci do wyrażania swoimi 

minami emocji, które można odczytać z tekstu. Jest tu mowa o smutku i radości, strachu                 

i złości. Wystarczy, by w pewnych momentach przerywać na chwilę. czytanie i razem                     

z dziećmi wyrazić to, co słyszy ucho i odczuwa serce.  

 
C) Przerywniki 

 
Jestem taki jak ty – Dzieci  siedzą zwrócone do siebie twarzami. Ich zadaniem jest 

naśladowanie ruchów i min kolegi (na zmianę). Na początku, zanim się wdrożą, dzieci mogą 
wykonywać duże ruchy, potem prosimy, by dzieci ruszały się jak najmniej, np. tylko palcami 

lub oczami. Chodzi o to, by dzieci się wyciszyły, a nie jeszcze bardziej rozbrykały, i by 

wyczuliły się na nawet delikatne zmiany gestów lub min kolegów. W czasie zabawy dzieciom 

może towarzyszyć muzyka.  

 

Prace plastyczne przy stole – różnymi technikami, przy relaksującej muzyce.  
 
Rymowanki czy frazy poprzedzające wypowiedź – Krótkie rymowanki albo frazy, które są 
dobrym sposobem na wyciszenie dzieci, kiedy nauczyciel chce coś powiedzieć. Nauczyciel 

zaczyna znany dzieciom tekst, a dzieci go kończą. Można go mówić bądź śpiewać. Pozwala 

to dzieciom wyciszyć się i skoncentrować na tym, czego oczekuje nauczyciel.  

Przykłady:  

− Nauczyciel: „Chcę powiedzieć kilka słów”. Dzieci: „My słuchamy, a ty mów”. 

− Nauczyciel śpiewa: „Ci...”. Dzieci dośpiewują: „...sza”. Nauczyciel śpiewa coraz cis-

zej.  

− Nauczyciel mówi: „Klaszczemy (zaczyna klaskać, za nim dzieci), ściszamy klaskanie 

(wszyscy klaszczą coraz ciszej), niech cisza zupełna nastanie”.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 M. Swędrowska, 777 pomysłów na zabawy z książką, Mamania, Warszawa 2021, s. 43. 

3
 W. Prus, M. Swędrowska, Niespodziankowe bajki. Wielkie prawdy w małych opowiastkach, W Drodze, Po-

znań 2020, s. 58-63. 



D) Ćwiczenia do wykonania  
 

Są to sposoby na wyciszenie grupy poprzez polecenie wykonania konkretnego zadania,                   

w którym dzieci muszą bardzo uważać na to, co robią. Poniższe ćwiczenia zostały 

zaczerpnięte m.in.z pedagogiki Marii Montessori. 

 
I. ĆWICZENIA SŁUCHOWE: 

1. Dzwoneczek: 
• Dzieci siedzą w kręgu, podaja sobie dzwoneczek z ręki do ręki tak by                  

nie zadzwonił. 

• Dzieci siedzą w kręgu, mogą mieć zamknięte oczy, jedno dziecko nosi dzwone-

czek tak by nie zadzwonił, zatrzymuje się przed innym dzieckiem , gdy zadzwoni 

delikatnie, następuje zamiana. 

2. Instrumenty i inne przedmioty: 
• Dzieci siedzące w kręgu podaja sobie trójkąt, uderzają pałeczką i wyczekują aż 

dźwięk wybrzmi do końca, następnie podają kolejnej osobie. 

• W koszyku znajdują się różne instrumenty, ( lub przedmioty wydające dźwięki: 

patyczki, puszki, papier, ipt.) nauczyciel wybiera jeden z nich, podaje dźwięk,                   

a dziecko wyszukuje taki sam . 

3. Szept, nasłuchiwanie: 
• Wysłuchiwanie imion dzieci wyszeptanych przez nauczycielkę. 

• Nasłuchiwanie dźwięków z otoczenia. 

 
II. SŁUCHANIE POŁĄCZONE Z RUCHEM: 

• Do dużej drewnianej miski lub  wkładamy drewnianą  kulkę. Nauczyciel               

wprowadza kulkę w ruch rotacyjny. Dzieci wsłuchują się w jednostajny szmer, 

czekają aż kulka się zatrzyma. Podaje miseczkę dziecku, puszcza ono kulkę                 
w ruch i pozwala jej wytracić prędkość aż do zatrzymania. Po kolei robią to samo 

wszyscy uczestnicy. 

• W środku koła leży obręcz. Po jej wewnętrznej stronie dorosły kładzie drewnianą 
kulkę. Puszcza kulkę w ruch, tak że toczy się ona wkoło obręczy, nie wypadając 

na zewnątrz. Wszyscy obserwują, gdzie się zatrzyma. Dziecko znajdujące się  
najbliżej podchodzi i wprawia kulkę ponownie w ruch.  

• W kubku puszczamy w ruch drewniany paciorek. Dziecko niesie naczynie, 

utrzymuje kulkę w ruchu i chodzi przy tym po obwodzie koła. Potem daje naczy-

nie innemu dziecku, zabawa trwa dalej.  

 

III.   ĆWICZENIA WZROKOWE: 
1. Ćwiczenia z wodą: 

• Dzieci siedzą w kręgu. Podawanie naczynia z wodą z rąk do rąk, tak by się nie 

wylała. 

• Podawanie szklanki z wodą wprawioną w ruch za pomocą łyżeczki, wyczekiwa-

nie aż woda się uspokoi . Następnie podajemy szklankę kolejnemu uczestnikowi, 

dziecko naśladuje ruch i wyczekuje aż woda uspokoi się.  



2. Układanie kompozycji wg wzoru lub dowolnych, z kamyków, klocków geome-

trycznych, patyczków, koralików, itp. 

  

IV.   WĘCH, SMAK, DOTYK: 
1. Dzieci siedzą w kole, podaja sobie puszki zapachowe; każdy uczestnik, wybiera 

dowolną puszkę, wącha, i podaje dalej. 

2. Uczestnicy siedząc w kole podają sobie kiść winogron, każdy z uczestników zrywa 

jeden owoc, zjada,  i podaje dalej, aż pozostanie pusta gałązka.  

3. Dzieci siedzą w kręgu z zamkniętymi oczyma. Dorosły puszcza krople wody na 

dłoń dziecka. Kto poczuje dotknięcie otwiera oczy. 

4. Podobnie jak wyżej; wodę zamieniamy na piórko; kto poczuje dotknięcie, otwiera 

oczy. 

5. W zamkniętym pudełku z otworami na ręce znajdują się skrawki materiałów; za 

pomocą dotyku wyszukujemy materiały do pary. 

 

V. ĆWICZENIA W RUCHU – „ LEKCJE CISZY”. 
1. Chodzenie po elipsie, w ciszy lub przy dźwiękach delikatnej muzyki, noszenie            

w rekach różnorodnego materiału przyrodniczego. 

2. Noszenie wody po elipsie (np. na małym talerzyku). 

 

VI.  ĆWICZENIA CISZY POŁĄCZONE Z ELEMENTEM PLASTYKI – 
WSPÓLNEGO TWORZENIA . 

• Malowanie całymi dłońmi i palcami – Dzieci mogą malować, co chcą.  

• Zabawy kreatywne z elementami plastyki. 

 
E) Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne  

 

 
I. Ćwiczenia i zabawy oddechowe 

Higiena pracy – Powinniśmy troszczyć się o powietrze w pomieszczeniach, w których 

najczęściej z dziećmi przebywamy. Powietrze nie powinno być przegrzane ani przesuszone, 

regularnie powinniśmy też usuwać z niego kurz.  

 
Głębokie oddychanie – Skutecznym ćwiczeniem, które sprawia, że dziecko prawidłowo 

oddycha, jest nabieranie powietrza nosem, aż kilkulatek poczuje, że jego brzuszek rośnie. 

Później powoli i spokojnie należy wypuścić to powietrze nosem lub buzią, aż brzuch opadnie. 

Takie oddychanie uspokaja i odpręża. Głębokie oddychanie przeponowe zwiększa ponadto 

wydzielanie endorfin (hormonów szczęścia).  

 

Ziewanie – Dotlenia i rozluźnia organizm. Dzięki ziewaniu momentalnie sobie pomagamy             

w sytuacji stresowej. Dlatego warto nawet samemu wywoływać w sobie ten odruch                        

i zachęcać do tego dzieci.  

 

Dmuchanie na kulki. Każde dziecko dostaje kulkę z waty i prawidłowo oddychając, 



zdmuchuje kulki z dłoni. Powtarzamy ćwiczenie parę razy. Dla porównania można poprosić 
dzieci, by spróbowały zdmuchnąć watę przy pomocy krótkiego wydechu. Co się zmieniło? 

Kiedy kulka leci dalej i dłużej?  

 

Skupienie się na oddechu  - Dobrze jest znaleźć codziennie chociaż kilka minut na skupienie 

się z dziećmi na oddechu. W wygodnej pozycji z zamkniętymi oczami i w ciszy wsłuchajmy 

się w swój oddech. Takie koncentrowanie się na oddechu sprawia, że czujemy się bardziej 

rozluźnieni.  

 

Oddychając wypychamy brzuszek – Słuchając  spokojnej muzyki w wolnym tempie, dzieci 

bardzo spokojnie oddychają. Dłonie mają ułożone na brzuchu i czują, jak w czasie wdechu te 

dłonie są wypychane brzuszkiem do góry. W czasie wydechu dzieci czują, jak dłonie opadają.  
 

Oddychanie ciałem – Dzieci kładą się na dywanie, zamykają oczy i skupiają się na swoim 

oddechu. Oddychają powoli, spokojnie. Nauczyciel mówi: Czujecie, jak powietrze przepływa 

przez wasz nos, przez szyję, jak wchodzi do płuc, jak porusza klatkę piersiową i brzuch, do-

chodzi aż do stóp. A teraz wyobraźcie sobie, że oddychacie różnymi częściami ciała. 

Wyobraźcie sobie na przykład, że oddychacie stopami. Powietrze wchodzi do waszego ciała 

przez stopy i wędruje aż do głowy. Kiedy je wydychacie, wychodzi również stopami.  

 

Zabawy z lekkimi przedmiotami – Do ćwiczeń i zabaw oddechowych z dziećmi szczególnie 

nadają się lekkie przedmioty, które poruszają się w trakcie oddechu, np. watki, piórka, 

kuleczki z bibułki, balony oraz bańki mydlane.  

 

Dmuchanie balonów w wyobraźni – Nauczyciel prosi, by dzieci nabrały w policzki dużo 

powietrza. A teraz dzieci wypuszczają powietrze z „baloników”; wypuszczają je porcjami, 

lekko uderzając piąstkami w policzki.  

 

Wąż – Nauczyciel prosi dzieci o wzięcie oddechu i jak naj dłuższe wydawanie z siebie 

odgłosu syczącej żmii: „ssssssss”.  

 

Malowanie oddechem – Dziecko bierze głęboki wdech, następnie za pomocą powolnego 

wydechu „maluje“, co chce.  

 

Piórko na stole – Dzieci siadają przy stoliku. Nauczyciel kładzie na każdy stolik watkę lub 

piórko. Zadanie dzieci polega na dmuchaniu w ten przedmiot w taki sposób, by nie spadł on 

ze stolika.  

 

Jesienne wyciszenie. Dzieci leżą na dywanie. Każde z nich dostaje do ręki liść (prawdziwy 

lub wycięty z papieru). Liście kładziemy na brzuchu i powoli oddychamy. Dzieci obserwują, 
co się dzieje z liśćmi - podnoszą się i opadają w zależności od tego, czy dzieci właśnie 

wdychają, czy wydychają powietrze. Po ćwiczeniu chwila rozmowy na ten temat.  

 

Ćwiczenia oddechowe z piórkami – Dzieci dmuchają na piórka tak, by te utrzymywały się 
w powietrzu, wirowały i nie spadły na podłogę.  
 

Wąchamy kwiaty – Dzieci w pozycji stojącej udają, że wąchają kwiatki. Robią wdech                    

i jednocześnie unoszą ramiona do góry, robią wydech z jednoczesnym opadnięciem ramion, 

wydają przy tym dźwięk: „aaaa...” 

 



Samogłoski – Nauczyciel podaje samogłoskę, np. "a". Dzieci biorą wdech i na wydechu 

mówią ten dźwięk jak najdłużej: „aaaaa...”. Nauczyciel podaje kolejną samogłoskę. Dzieci 

kontynuują zabawę.  
 

Dmuchamy – Dzieci wyobrażają sobie różne sytuacje, kiedy na coś dmuchają. Na przykład 

studzenie gorącej zupy (złączone ręce tworzą talerz), chuchanie na przemarznięte ręce,      

zdmuchiwanie paproszków itd.  

 
Wiatraczki – Dzieci dmuchają na wiatraczki i wprawiają je w delikatny ruch.  

 

Uważność żabki – Ćwiczenie z książki Eline Snel Uważność i spokój żabki. Nauczycielka 

wprowadza dzieci w temat, opowiadając o tym, że żabka to takie zwierzątko, które skacze, ale 

potrafi być także bardzo czujnym obserwatorem. Żaby całe dni siedzą w spokoju, obserwują              
i oddychają. Oddychają powoli, ich brzuchy podnoszą się i opadają. Wy też tak spróbujcie 

(dobrze, żeby dzieci leżały na podłodze). Uczymy dzieci prawdziwego, głębokiego oddechu, 

zwracamy uwagę na to, jak ich brzuszek się podnosi, gdy wciągają powietrze i jak opada, gdy 

je wydychają. Podpowiadamy dzieciom, by wciągały powietrze noskiem i wydychały buzią.  
 

Zabawa na dywanie. Na dywanie rozłożone są kolorowe szarfy - to liście, na których 

odpoczywają żabki (szarf musi być co najmniej tyle, ile jest dzieci). Dzieci przemieszczają się 
powoli, tak jak żabki, na czworaka. Gdy pojawi się dźwięk kumkających żab, wchodzą do 

szarf i powoli oddychają.  
 

Oddech i wiatr. Nauczycielka przypomina dzieciom, że tak jak zmienia się wiatr, zmienia się 
i nasz oddech: "Oddech bywa raz szybki, raz wolny. Usiądźcie teraz wygodnie, a jeśli chce-

cie, możecie się położyć. Zamknijcie oczy. Co teraz czujecie? Czy słyszycie, jak bije wasze 

serce? Czy czujecie, jak ono bije? A może czujecie swój oddech? Co się dzieje z waszym 

ciałem, gdy oddychacie? Czy zauważyliście, że wasz brzuch się unosi i opada zgodnie               

z oddechem? Weźcie teraz głęboki wdech nosem. Co się dzieje z brzuchem? A z klatką 
piersiową? Wypuście teraz powietrze ustami bardzo szybko. Co się zmieniło? I jeszcze raz - 

wdech i wydech, ale tym razem wypuszczajcie powietrze bardzo powoli. Czy jest jakaś 
różnica? Przypomnijcie sobie teraz, co się dzieje z waszym oddechem, gdy szybko biegacie. 

Oddech jest wtedy bardzo przyspieszony. Spróbujcie teraz tak właśnie szybko oddychać - 

szybki wdech i wydech, i tak parę razy. Co teraz czujecie? Czy wasze serce też szybciej bije? 

Czy to jest miłe uczucie? Spróbujmy teraz wrócić do normalnego oddychania - wdech i wy-

dech, wdech i wydech. Oddychamy powoli. Czy serce się uspokoiło? Czy czujecie teraz 

większy spokój? Pooddychajcie tak jeszcze chwilę". W trakcie przemowy nauczyciela dzieci 

nie odpowiadają na zadawane pytania - mają one służyć tylko zastanowieniu się i zatrzymaniu 

na chwilę na tej właśnie sprawie. Dopiero po skończeniu ćwiczenia dzieci rozmawiają                 
z nauczycielką o tym, czego doświadczyły.  

 

II. Zabawy śmiechem 

Śmiech udawany – Śmiech pełni bardzo pozytywną rolę w zmniejszaniu napięć, nawet gdy 

jest udawany (jego wpływ na nasz organizm jest podobny do wpływu autentycznego 

śmiechu). Śmiejemy się jakbyśmy byli lwami, myszkami, olbrzymami, mając smutną minę, 
szeroko usta otwarte, itd. 

 

Śmiejemy się samogłoskami – Zabawy śmiechem są bardzo skuteczne w pracy z dziećmi. 

Śmiejemy się z dziećmi różnymi samogłoskami, czyli: ha, he, hi, ho, hu.  



Dzieci naśladują śmiech:  

− Ha ha ha  

− He he he  

− Hi hi hi  

− Ho ho ho  

− Hu hu hu. 

 

Jak się śmieją zwierzęta? – Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel prosi je, by pomyślały, jak się 
śmieją poszczególne zwierzęta. Mówi na przykład: „Pokażcie, jak się śmieje pies? Jak się 
śmieje lew? Jak się śmieje mała myszka? Żaba? Świnka? itd.” 

 
 
III. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce 

Ćwiczenia relaksacyjne mogą być prowadzone o stałej porze w trakcie dnia albo na 

zakończenie zajęć wymagających od dzieci dużej aktywności i skupienia. Czas trwania 

zabawy relaksacyjnej powinien zależeć od zapotrzebowania dzieci na wypoczynek i od ich 

kondycji psychoruchowej. Ważne jest, aby w czasie ćwiczeń dziecko jak najbardziej 

rozluźniło swoje ciało.  

 

Opowiadanie dzieciom historii – Ten sposób na relaks pomagają rozluźnić całe ciało. 

Dziecko rozluźnia się, wyobrażając sobie jakieś miłe miejsce i ulubione czynności, które tam 

wykonuje. Relaksacji sprzyja też koncentracja na kolejnych częściach ciała, odczuciu ich              

i rozluźnieniu.  

 

Relaksowi bardzo sprzyja muzyka. Pod wpływem dobrze dobranej muzyki w organizmie 

dziecka zachodzą zmiany fizjologiczne, które pozwalają na odprężenie. Działa ona 

uspokajająco, jeżeli ma wolne tempo. Polecana jest zwłaszcza muzyka klasyczna bądź typowa 

muzyka relaksacyjna - na przykład z odgłosami przyrody. Dodając do muzyki na przykład 

delikatne kołysanie, możemy odciążyć system nerwowy dziecka.  

Słuchanie odpowiednich rodzajów muzyki może być bardzo pomocne w zmniejszeniu 

poczucia lęku, niepokoju czy zagrożenia. Jest udowodnione naukowo, że muzyka wywiera 

wpływ na układ wegetatywny i psychikę człowieka. I tak na przykład muzyka relaksacyjna 

bardzo dobrze pomaga opanować lęk i strach. Jej słuchanie potrafi rozładować zablokowane 

emocje i odprężyć się. Tym samym muzyka relaksacyjna obniża poziom stresu.  

 

Czekolada – Dzieci leżą wygodnie na dywanie. Nauczyciel prosi je, by wyobraziły sobie, że 

są tabliczką czekolady. Ta tabliczka leży na słońcu i roztapia się. Dzieci wyobrażają sobie, że 

się całe roztapiają.  
 
 

IV. Ćwiczenia fizyczne oparte na ruchu i dotyku 

Koci grzbiet – Lubiane przez dzieci ćwiczenie, które pozwala  przedszkolakowi na 

prawidłowe rozciągnięcie się i rozładowanie nagromadzonego w ciele napięcia. Nauczyciel 

pyta dzieci, czy widziały kiedyś kota i jak się zachowuje po przebudzeniu. Co robi kot? - 

Najpierw przeciąga się i pręży wszystkie części ciała. Nauczyciel prosi dzieci, by spróbowały 

zrobić podobnie. 

 



Drzewa na wietrze – Nauczyciel prosi, by każde dziecko znalazło w sali wolne miejsce,                

a następnie, by wyobraziły sobie, że są małymi drzewkami. Lekko wieje wietrzyk. Drzewka 

łagodnie się kołyszą. Wiatr staje się coraz silniejszy. Teraz słabnie. Całkiem przestaje wiać.  
 

Mokry pies – Nauczyciel pyta dzieci, czy widziały kiedyś psa, który wychodzi z wody. W jak 

sposób ten pies się osusza? Nauczyciel proponuje dzieciom, by najpierw wyobraziły sobie, że 

mają kropelki wody na rękach. Niech dzieci spróbują strząsnąć te kropelki. Teraz niech 

wyobrażą sobie, że mają całe ręce mokre. Niech potrząsną tak rękami, by się osuszyły. A teraz 

niech sobie wyobrażą, że są całe mokre. Niech otrząsną się z wody tak, jak to robi pies po 

wyjściu z wody. Dzieci wytrząsają wodę kolejno z każdej części ciała: z rąk, nóg, pleców itd.  

 

Kołysanka dla zabawek – Na dużym prześcieradle, kocu lub chuście animacyjnej kładziemy 

kilka maskotek - misiów itp. Włączamy nagranie jakiejś kołysanki. Dzieci stają dookoła. 

Unoszą materiał z maskotkami. W takt muzyki kołyszą materiałem tak, by zabawki kołysały 

się w rytm muzyki i nie wypadły na zewnątrz. Gdy muzyka cichnie, dzieci zatrzymują się. 
Delikatnie kładą płachtę na ziemi.  

 

Zabawa z balonami. Dzieci podrzucają kolorowe balony do góry i starają się, żeby żaden nie 

spadł na ziemię.  
 

Zabawa w rosnące kwiaty. Po krótkiej chwili odpoczynku, gdy dzieci zdążyły się już nieco 

wyciszyć i uspokoić, nauczycielka proponuje im zabawę w rosnące kwiatki. Dzieci zwijają 
się w kłębek na dywanie - są małym nasionkiem, z którego powoli wyrasta kwiatek. Dzieci 

powoli wstają - najpierw klękają, potem wstają, wyciągają ręce w górę, stają na palcach,           

delikatnie kołyszą się na boki. Nauczycielka przypomina dzieciom, że kwiaty mają silne kor-

zenie i mocno trzymają się ziemi.  

 

Lustra – Jeżeli dzieci są zmęczone lub rozdrażnione, można z nimi przeprowadzić 
zmodyfikowaną zabawę w lustra. Zabawa w lustra polega na tym, że jedna osoba pokazuje 

jakiś ruch, a pozostałe go naśladują. W tym przypadku nauczyciel wykonuje ruchy bardzo 

powoli - najpierw na przykład samymi rękami, później włącza inną część ciała. Dzieci 

zachowują się tak, jakby były jego odbiciem w lustrze.  

 

Motyle - Dzieci kładą się na dywanie i zgodnie z tempem muzyki wykonują ruchy rękami             

i nogami - jakby latały (tak jak się robi aniołki na śniegu). Do słuchania najlepiej wybrać 
melodię żywą, ale w miarę spokojną.  
 

Pociąg z balonikami – Dzieci tworzą pociąg - stają jedno za drugim, pomiędzy każdym dzie-

ckiem a następnym umieszczają balon. Pociąg rusza. Dzieci idą powoli i ostrożnie, starają się, 
aby balony nie uciekły.  

 

Badanie przedmiotów dotykiem – Nauczyciel przygotowuje worek z różnymi przedmiotami 

codziennego użytku. Dzieci siedzą w kole. Jedno chętnie dziecko ma zasłonięte oczy.            

Wyjmuje z worka jakiś przedmiot i próbuje odgadnąć, co to jest. Pozostałe dzieci nie mogą 
się odzywać. Gdy dziecko odgadnie, kolejne dziecko, które spokojnie czekało na swoją kolej, 

bierze udział w zabawie. Ta zabawa pomaga dzieciom nadmiernie pobudzonym wyciszyć się, 
skoncentrować.  
 

Spacer – Uczestnicy zabawy siadają wygodnie. Nogi trzymają wyciągnięte przed siebie. 

Nauczyciel tłumaczy, że dzieci wykonają spacer za pomocą swoich rąk na swoich udach. 



Nauczyciel prosi, by dzieci wyobraziły sobie, że idą na spacer. Najpierw idą powolutku,             

lekko, teraz biegną, biegną bardzo szybko, zmęczyły się, idą ciężko, wolnym krokiem. Teraz 

muszą podejść pod górę. Idą bardzo ciężko. Teraz jest droga w dół. Schodzą z niej lekko, bez 

trudu. Dochodzą do ławki. Oklepują zmęczone nogi.  

 

Przekazywanie uśmiechu – Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu. Zabawę zaczyna nauczyciel: 

„Przesyłam uśmiech dziecku siedzącemu obok mnie po prawej stronie”. Dotyka ramienia tego 

dziecka i uśmiecha się do niego. „Teraz ty przekaż mój uśmiech następnej osobie, ta osoba 

następnej, tak żeby mój uśmiech do mnie wrócił”. Dzieci przekazują kolejno uśmiech, aż ten 

wróci do nadawcy.  

 

Iskierka – Dzieci stoją w kole trzymając się za ręce. Pierwsza osoba rozpoczyna przesyłanie 

iskierki poprzez krótkie ściśnięcie ręki dziecka z prawej czy lewej strony. W ten sposób            

„impuls“ przechodzi przez całe koło i wraca do wysyłającego. Można posłużyć się                   
wierszykiem: Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg wierząc że wróci do mych rąk. Gdy iskra 

wróci prowadzący mówi: Iskierka wróciła i można unieść ręce i potrząsnąć nimi. 

 

Głaski – Dzieci leżą na dywanie, słuchają wyciszającej muzyki. Nauczyciel mówi, że będzie 

głaskać dzieci po główkach. Jeśli któreś dziecko chce, aby je pogłaskał, niech zamknie oczy.  

 

Zabawy kontaktowe w parach – Dziecko ma możliwość poznania własnego ciała. Bycie 

blisko innego człowieka wytwarza w dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego                  

i fizycznego. Uspokaja je to, o ile oczywiście ma pozytywny kontakt z partnerem zabawy.  

 

Plecy – Dzieci dobierają się w pary. Znajdują w sali swobodne miejsce do wykonania tego 

ćwiczenia. Uwaga: dzieci powinny być mniej więcej podobnego wzrostu i podobnej wagi. 

Dzieci stają plecami do siebie chwytają się mocno za ręce i wzajemnie na siebie naciskają, tak 

jakby próbowały przepchnąć plecami drugą osobę. Dzieci powinny się mocno zaprzeć stopa-

mi o podłogę. Nie powinny wykonywać tego ćwiczenia zbyt siłowo, żeby nie zrobić drugiej 

osobie krzywdy.  

 

Zabawy ruchowe zaczerpnięte z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: 
 Lustro – Dzieci w parach siedzą na przeciwko siebie. Pierwsze dziecko wykonuje 

dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, a drugie dziecko to naśladuje. Po 

chwili następuje zamiana ról. 

 Pierogi – Dzieci dobierają się w pary, ustalają kto będzie pierwszy robił pierogi. Drugie 

dziecko kładzie się na dywanie, a kucharz rozpoczyna „pracę“ (masażyk): 

− kucharze „ugniatają” dzieci jak ciasto na pierogi 

− turlają je w przód i w tył 

− przekładają do garnka i gotują 
− pierogi po chwili wypadają z garnka i turlają się przed siebie. 

− Następuje zmiana ról. 

 Przepychanka – Dzieci w parach siedzą na podłodze w siadzie prostym oparci o siebie 

plecami i próbują się przepchnąć. Po chwili – zamiana ról. 

 Fotelik (relaks przy muzyce) – Dziecko siada w siadzie skrzyżnym – jest fotelikiem                

i układa  sobie misia lub lalkę na nogach, które siedzi jak w foteliku. Wtuleni w siebie 

kołyszą się w takt muzyki. 

 Wycieczka – Dzieci dobierająsię w pary. Jedno dziecko kładzie się na kocu, a drugie 

ciągnąc koc za sobą zabiera go na spokojną wycieczkę po Sali. 

 Tunel – Dzielimy dzieci na 2 drużyny. Jedna ustawia się tworząc tunel, a druga musi go 



pokonać przechodząc pod nimi. 

 Prowadzenie ślepca – Jedno dziecko z pary prowadzi drugie, które ma opaskę na 

oczach. Musi  przeprowadzić „ślepca“ bezpiecznie po Sali. Następnie – zamiana ról. 

 Idzie wąż – Dzieci czołgają się po sali , sycząc (ssssssss). Na hasło „wąż“ jak 

najszybciej ustawiają się cicho za „głową“ węża kładąc ręce na ramionach kolegi 

(prowadzący zabawę wybiera „głowę“ węża), stają w lekkim rozkroku i rytmicznie 

recytują treść wiersza.  

Idzie wąż wąską dróżką 
Nie porusza żadną nóżką 
Poruszałby, gdyby mógł 

Lecz wąż przecież nie ma nóg. 

 

 

V. Inne zabawy relaksujące  

Poniżej prezentujemy szereg zabaw, które można przeprowadzić z dziećmi, aby ułatwić im 

zrelaksowanie się, wyciszenie czy rozładowanie negatywnych emocji w sposób akceptowany 

społecznie. Można zaproponować jedną lub kilka zabaw, w zależności od sytuacji i potrzeb 

dzieci. W zależności od okoliczności nauczyciel decyduje też o tym, które to będą zabawy czy 

ćwiczenia.  

Warto wracać do tych ćwiczeń i zabaw, które najbardziej odpowiadały dzieciom i przy 

których najbardziej się odprężały czy uspokajały.  

 

Masaż relaksacyjny piłeczkami – Dwoje dzieci leży na ziemi na brzuchach. Ręce schowane 

mają w ramionach. Gra spokojna muzyka. Pozostała część grupy stoi nad tymi dziećmi              

i trzyma nad nimi rozciągniętą chustę animacyjną (bez otworu w środku), koc lub 

prześcieradło wypełnione piłeczkami (takimi jak do suchego basenu). Uczestnicy zabawy 

masują dzieci piłeczkami w rytm muzyki. Po jakimś czasie następuje zmiana leżących dzieci 

na inne, które czują potrzebę takiego masażu. 

 
Masaż relaksacyjny „Zwierzątka“ – Dzieci dobierają się parami. Znajdują sobie swobodne 

miejsce do przeprowadzenia zabawy. Jedno dziecko na plecach drugiego naśladuje sposób 

poruszania się różnych zwierząt:  
 pełzanie węża,  

 ciężkie kroki słonia,  

 kicanie zająca,  

 galop konia,  

 pełzanie ślimaka itd. 

 

Naśladuj masażyk – Dzieci siadają jedno przed drugim. Ostatnia osoba wykonuje na plecach 

siedzącej przed nią osoby jakieś ruchy - rodzaj masażu. Osoba masowana przekazuje te ruchy 

dalej, aż dojdą one do pierwszej osoby. Wtedy pierwsza osoba idzie na koniec i ona wykonuje 

wymyślone przez siebie ruchy na plecach dziecka siedzącego przed nim.  

 

Masażyki z rymowankami i wierszykami – Dzieci siedzą w kręgu plecami do siebie, tak że 

każdy ma dostęp do pleców kolegi lub dzieci siedzą w parach i nazmianę wykonują sobie 

masażyk na plecach. Słuchając lub mówiąc wierszyk jednocześnie masują plecy kolegi. Do 

wykrzystania wierszyki – masażyki M.Bogdanowicz i inne.  

 



Zamykamy oczy – Dzieci kładą się wygodnie na dywanie. Nauczyciel pyta, czy potrafią 
zamknąć oczy. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że jak powie „jeden”, dzieci mają zamknąć 
oczy, a jak doliczy do pięciu - otworzyć je. W kolejnym ćwiczeniu nauczyciel mówi, iż jak 

powie „jeden”, dzieci mają zamknąć oczy, a jak doliczy do dziesięciu - mogą je otworzyć. 
Następnie nauczyciel prosi dzieci, by poleżały z zamkniętymi oczami tak długo, jak długo 

mają na to ochotę.  
 

Poznanie własnego ciała – Dzieci kładą się na dywanie, tak jakby były na plaży. Prosimy je 

o zamknięcie oczu, włączamy płytę z szumem morza. Dzieci leżą na plecach, w wygodnej 

pozycji (pilnujemy, żeby nie były zbyt spięte i "na baczność"). Ręce leżą wzdłuż ciała.           

Najpierw nauczycielka wprowadza je w stan spokoju: "Jesteśmy na plaży, świeci słoneczko, 

szumi wiatr i morskie fale, co jakiś czas odzywa się mewa. Jest wam wygodnie i mięciutko. 

Wasze ręce leżą na piasku, co jakiś czas napinacie wszystkie mięśnie, jakbyście chciały 

złapać ziarenka, potem rozluźniacie je (powtarzamy to parę razy). To samo ćwiczenie wyko-

nujemy z nogami - raz nogi leżą spokojnie, rozluźnione, za chwilę napinamy je, jakbyśmy 

chcieli wstać z piasku. Oddychacie powoli - nad morzem jest morskie, świeże powietrze. 

Wciągacie je głęboko, przez nos i po chwili powoli wydychacie buzią. Wasz brzuch lekko się 
unosi i opada. Co jakiś czas przelatuje nad wami mucha, więc silnym podmuchem             

(wypuszczamy powietrze szybko z głośnym pyknięciem) zrzucacie ją ze swego nosa. Uszy 

słuchają tego, co się dzieje w okolicy. Wiatr obwiewa całe wasze ciało, zaczynacie się lekko 

kołysać na boki (pilnujemy, żeby dzieci się nie przekręcały, tylko delikatnie przesuwały na 

lewo/prawo, np. przez podnoszenie jednego pośladka). Jest wam bardzo przyjemnie - tak 

przyjemnie, że przeciągacie się jak kotek na słonku (dzieci prężą całe ciało), a potem                       

delikatnie opadacie na rozgrzany piasek (rozluźnienie całego ciała) - powtarzamy cykl parę 
razy. Jesteście rozluźnieni i wypoczęci. Wracacie do domku".  

 

 

Owoc – Dzieci kładą się na dywanie. Zamykają oczy. Wyobrażają sobie jakąś rzecz, np. 

jabłko. Wyobrażają sobie, że trzymają je w ręce, czują pod palcami skórkę. Teraz wąchają je           

i próbują. Gryzą to jabłko.  

A teraz niech dzieci wyobrażą sobie owoc, który najbardziej lubią. Trzymają go w rękach. 

Delikatnie dotykają. Wciągają noskiem jego zapach. A teraz próbują tego owocu. Byś może 

muszą najpierw obrać go ze skórki. Czują smak owocu.  

 

Skupiamy się na ciele – Nauczyciel prosi uczestników zabawy, żeby znaleźli sobie swobodne 

miejsce w sali i wygodnie położyli się na plecach na dywanie. Kto chce, może zamknąć oczy. 

Prowadzący może włączyć łagodną muzykę instrumentalną. Teraz nauczyciel prosi dzieci, 

żeby skupiły się na swoim ciele. Zaczyna od stóp. Prosi, by dzieci poczuły, gdzie ich stopy 

dotykają podłogi. Niech dzieci delikatnie ruszają palcami jednej i drugiej stopy. Niech 

poczują łydki, kolana, niech poruszają kolanami. Teraz niech poczują swoje ręce, dłonie. 

Niech poruszają palcami. Niech poczują swój brzuch. Niech czują, jak ich oddech łagodnie 

unosi i obniża brzuch. Mogą delikatnie położyć ręce na brzuchu. Poczują, jak ręce podnoszą 
się i opadają.  
 

Mandale – zabawy plastyczne – kolorowanie lyb malowanie mandali przy stolikach.  

 

Mruczenie – Dzieci kładą się wygodnie na dywanie. Jeżeli mają ochotę, zamykają oczy. 

Wydają dźwięki podobne do kociego mruczenia. Oddychają spokojnie. Nauczyciel mówi do 

dzieci: „Czujecie, jak całe ciało się rozluźnia: czoło ... twarz .. usta ... ramiona ... klatka             

piersiowa ... brzuch ... stopy”.  



 

Olbrzym – Nauczyciel prosi dzieci, by znalazły sobie swobodne miejsce na sali. Każde             

dziecko niech wyobrazi sobie, że jest wielkim olbrzymem i cały czas rośnie. A teraz nagle 

olbrzym zmniejsza się, staje się coraz mniejszy i mniejszy, aż zamienia się w krasnoludka.  

 

Podróż w wyobraźni – Uczestnicy ćwiczenia kładą się na podłodze. W tle może być 
słyszalna spokojna, relaksująca muzyka. Nauczyciel prosi dzieci, by wyobraziły sobie              

miejsce, w którym bardzo dobrze się czują. Może to być na przykład jakaś łąka, morze, plaża. 

Mogą być to góry. Co tylko chcą. W tym miejscu dzieci robią to, co najbardziej lubią robić. 
Rozglądają się dookoła. Chłoną zapachy. Cieszą się pobytem. Kiedy muzyka się kończy, 

nauczyciel mówi: „Wracamy teraz powoli do przedszkola. Poruszajcie delikatnie palcami stóp 

i rąk. Poruszajcie głową. Otwórzcie oczy, przeciągnijcie się”.  

 

  

F)    Zabawy edukacyjne – rozwijanie wiedzy na temat walorów ciszy  
 

Pogadanka na temat hałasu – Nauczyciel pyta dzieci co to jest hałas? Czy hałas nam szko-

dzi? W jaki sposób? Podsumowując i uzupełniając wypowiedzi dzieci, nauczyciel mówi, iż 
ten dzień ustanowiono w celu zwrócenia uwagi na występowanie hałasu w życiu ludzi i jego 

negatywnego wpływu na zdrowie (np. pogarsza słuch, ciężko jest się skupić na zadaniu, 

zwiększa zmęczenie i może powodować rozdrażnienie, trudno rozmawiać z innymi osobami 

czy się bawić, nie słychać, co mówi nauczyciel).  

 

Symbole ciszy – Nauczyciel przedstawia dzieciom kartę z symbolami ciszy, które można 

spotkać w różnych iejschach kultury i rozrywki. Pyta dzieci, co według nich oznaczają             
poniższe znaki. Gdzie takie znaki mogłyby się znaleźć? Nauczyciel prosi dzieci: Otoczcie 

pętelką te znaki, które są związane z hałasem.  

 

Słoneczko prosi o ciszę – Nauczyciel  rozdaje dzieciom karty pracy. Na karcie znajduje się 
słoneczko, które ma palec na ustach. Nauczyciel pyta dzieci, co ich zdaniem oznacza ta         

ilustracja. Czego nie powinno się robić, gdy widać taki obrazek? Kiedy w przedszkolu               

powinno się zachować ciszę? Dzieci kolorują ilustrację.  
 

Kiedy cisza, kiedy nie? – Nauczyciel czyta różne zdania. Jeżeli dzieci uważają, że w danej 

sytuacji powinny zachować ciszę, podnoszą rękę do góry.  

− Tata wrócił zmęczony z pracy.  

− Bawisz się na balu karnawałowym.  

− Mama mówi, że boli ją głowa. 

− Jesteś w teatrze na przedstawieniu.  

− Bawisz się z kolegą na placu zabaw. 

− Nauczyciel chce powiedzieć coś ważnego.  

 
Przejść przez hałas – Nauczyciel mówi dzieciom, że bardzo mu przeszkadza, kiedy czasami 

on coś mówi, a dzieci hałasują. Przeprowadza z dziećmi ćwiczenie. Prosi dzieci, by cały czas 

bzyczały jak muchy. Jedno dziecko, które nauczyciel dotknie (wskaże),  niech spróbuje coś 
powiedzieć. Pozostałe niech nadal bzyczą. Nauczyciel przerywa bzyczenie. Pyta dziecko, 

które miało coś powiedzieć, czy miło i łatwo jest coś mówić do innych, gdy robią taki hałas. 

Nauczyciel zawiera z dziećmi umowę. Mówi na przykład:  

Kiedy będzie hałas, a ja będę chciał coś ważnego wam powiedzieć, zacznę klaskać                  
i           mówić: „Klaszczemy”, wtedy wy klaszczecie razem ze mną. Potem powiem: „Ści-



szamy klaskanie (wszyscy klaszczą coraz ciszej), niech cisza zupełna nastanie”. Jak zrobi 

się zupełnie cicho, powiem to, co chciałem, abyście usłyszeli. Nauczyciel przeprowadza         

z dziećmi próbę.  
 

Burza mózgów o ciszy - Nauczyciel pyta dzieci, co słychać, gdy jest zupełnie cicho. Burza 

mózgów. Dzieci kładą się wygodnie, zamykają oczy i w całkowitej ciszy słuchają otoczenia. 

Następnie wszyscy dzielą się swoimi doświadczeniami.  

 

Badanie przedmiotów słuchem – Nauczyciel przynosi na zajęcia tajemnicze pudełko. 

Wkłada do niego wcześniej jakiś przedmiot. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co jest w          

pudełku, tylko za pomocą słuchu. Dzieci kolejno podają sobie pudełko. Dopiero gdy wszyscy 

posłuchają, uczestnicy mogą powiedzieć, jaki przedmiot znajduje się w pudełku. Kiedy już 
dzieci przedstawią wszystkie pomysły, nauczyciel pokazuje zawartość pudełka. Nauczyciel 

(poza wzrokiem dzieci) umieszcza w pudełku kolejny przedmiot. Zabawa trawa tak długo, jak 

długo będą chętni na udział w niej.  

 

Hałas STOP – Nauczyciel  bierze bębenek lub kołatkę i mówi dzieciom, iż dopóki uderza           

w bębenek, dzieci mogą poruszać się swobodnie po całej sali, ale kiedy przestanie grać,             
każdy musi się zatrzymać. Kiedy nauczyciel ponownie zaczyna grać, uczestnicy znowu mogą 
się swobodnie poruszać.  

 

Zabawa ruchowa „Żyrafa i krasnoludki” (z wykorzystaniem tekstu A. Kornackiej). 

 

 
G) Ćwiczenia rozwijające świadomość emocjonalną 

Rozmowy o emocjach, wsparte ilustracjami, książkami, kartami pracy, zabawami. 

 

Radość  
- Co to jest radość? (pokazujemy obrazki, pokazujemy na sobie, dziecko pokazuje przed 

lustrem itp.) 

- Po czym poznać, że ktoś jest radosny? 

- Po czym poznać, ze Ty jesteś radosny? 

- W jakich sytuacjach dziecko odczuwa radość? 

 

Smutek 

- Co to jest smutek? (pokazujemy obrazki, pokazujemy na sobie, dziecko pokazuje przed 

lustrem itp.) 

- Po czym poznać, że ktoś jest smutny? 

- Po czym poznać, że Ty jesteś smutny? 

- W jakich sytuacjach dziecko odczuwa smutek? 

- Pokazujemy sposoby jak można sobie ze smutkiem poradzić: 
* przytulić się do bliskiej osoby 

* przytulić się do maskotki/misia 

* przypomnieć sobie sytuację, w której czuliśmy się dobrze 

* włączyć sobie wesołą muzykę 
* itp....itp., dziecko też pomaga wymyślać 
 

 

 



Złość  
- Co to jest złość/wściekłość? (pokazujemy obrazki, pokazujemy na sobie, dziecko pokazuje 

przed lustrem itp.) 

- Po czym poznać, że ktoś jest zły/zezłoszczony/wściekły? 

- Po czym poznać, że Ty jesteś zezłoszczony? 

- W jakich sytuacjach dziecko odczuwa złość? 

- Pokazujemy sposoby jak można sobie ze złością/wściekłością poradzić („kącik złości”) 

* pozbyć się jej, wyrzucić ją z siebie – wgnieść całą złość w poduchę (może powstać 
specjalna „Poducha łakomczucha” na złość) 
* pozbyć się jej, wyrzucić ją z siebie – narysować całą złość na kartce papieru, wrysować ją             
w kartkę,  a potem tą kartkę podrzeć i wyrzucić do kosza 

* pozbyć się jej, wyrzucić ją z siebie – potupać 10 razy nogami – wrzucić złość w podłogę 
* powiedzieć głośno: „jestem wściekły, muszę tą wściekłość gdzieś wrzucić..., np. w kartkę 
papieru, zgniatając ją, albo w poduchę wgnieść 
* itp. (ale ważne, by złości nigdy nie pozbywać się, ukierunkowując na przedmioty 

tematyczne, np. miś, lalka – to uczy krzywdzenia innych), złość musi być wrzucana w rzeczy, 

które nie są „osobami”. 

 

Pokazuję, co czuję – dziecko losuje daną emocją – ilustrację, jego zadnaiem jest 

zaprezentowanie jej an forum grupy, reszta zgaduje co to za emocja 

 

Sytuacje – dzieci losują krótkie opisy sytuacji, nauczyciel głośno je czyta, zadnaiem dzieci 

jest określenie, jaką emocję przeżywa bphater sytuacji. 

 

Zabawy z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji – rozponawanie emocji na materiale 

obrazkowym.  

 
Sposoby na złość – burza mózgów – dzici określają, w jaki sposób można pozbytcsię złości, 

by nikogo nie krzywdzić. Finalnie wykonany zostaje grupowy plakat „Nasze sposoby na 

złość“. 

 

Lustro – dzieci dobierają się w pary – nawzejem naśladują emocje zaprezentowane przez 

drugą osobę. 
 
Sposób na pocieszenie – dzieci zastanawiaja się, w jaki spoóśb mogą pocieszyc kogos, kto 

jest smutny. Swoje pomysły ryzują na kartkach, następnie omawiaja na forum grupy. 

 

Wieża radości – dzieci kolejno wypowiadaja sie na temat tego, cos rwia im radość                         
i dokłądają swój duży klocek – cegiełkę do wieży. Finalnie powstaje wieża różnorodnych 

„powodów“ do radości.  

 

Opowiadania o emocjach – wprowadzanie dzieci w świad uczuć poprzez przekaz słowny, 

wysłuchiwanie opowiadań na temat emocjo różnych bohaterów.  

 

Dmuchane emocje – dzieci robią na kartkach plamy z farb – kolejno dobierają kolory farb, 

które im się kojarzą z podstawowymi emocjami, następnie rozdmuchują je słomką. Ćwiczenie 

ma na celu usmysłownie, że w człowieku obecne są różne emocje i że często mieszają się ze 

sobą jak farby na karce, ale wszystkie są ważna i potrzebne. 
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Literatura pomocnicza dotycząca emocji: 
 
Self-Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę – samoregulacja dla 

dzieci- bestsseler Natuli (3-12 lat) 

Moje emocje. Akceptuję, co czuję – przewodnik po emocjach dla dzieci, z poradnikiem dla 

rodzica (3-8 lat) 

Jaki jestem? Emocje – harmonijka o emocjach dla najmłodszych (0-3 lata) 

Uczucia – krótkie rymowanki i piękne ilustracje (3-5 lat) 

Wielka księga emocji – opowiadania o emocjach (6-12 lat) 



Uczucia, co to takiego?– o uczuciach filozoficznie (3-12 lat) 

Kolorowy potwór – jak nazywać emocje (3-8 lat) 

Kolorowy potwór pop-up – zaskakująca zabawa z emocjami (3-8 lat) 

Co się dzieje w mojej głowie? Jak zacząć z dzieckiem rozmowę o zdrowej głowie? –                      

o                   uważności, emocjach i relacjach (3-8 lat) 

Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami – zabawy                

i ćwiczenia by poznać i zrozumieć emocje (3-8 lat) 

Uczucia. Dziecinne opowieści o tym co najważniejsze – 12 emocji w opowiadaniach wrażli-
wego chłopca (6-12 lat) 

Wielka Księga Uczuć – historie o emocjach dla starszych (8-12 lat) 

Maja i jej świat. Uczucia – poetycko o emocjach (3-8 lat) 

Tak wiele we mnie uczuć – 44 uczucia- jak je rozpoznać i co z nimi zrobić (3-8 lat) 

Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości – piękne i mądre wiersze o emocjach (3-5 lat) 

Dlaczego tańczymy ze szczęścia i kipimy ze złości? – jak, dzięki obserwacji, odczytać emocje 

innych (5-8 lat) 

Twarze. Emocje – plansze montessori dla niemowląt (0-1 lat) 

Wszystko o emocjach – czym są emocje i o czym nam mówią (3-8 lat) 

W moim sercu – to piękna książka o uczuciach, która podbiła tysiące małych i dużych serc. 

(3-8 lat) 

Uczuciometr Inspektora Krokodyla – Przy pomocy skonstruowanego przez siebie przyrządu, 

jakim jest uczuciometr, nasz bohater wyjaśni nam, co czujemy w określonych sytuacjach                 

i dlaczego. (4-8 lat) 

O wilku, który miał humory – Seria Przygody Wilka została wyróżniona w konkursie Świat 

przyjazny dziecku zorganizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. (4-6 lat) 

Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami– to zbiór zabawnych 

opowiadań poświęconych uczuciom, między innymi tęsknocie, wstydowi, poczuciu krzywdy, 

zazdrości. Na końcu każdej historii znajdują się opis konkretnej emocji oraz praktyczne rady 

dla dzieci i rodziców. (4-10 lat) 

Czujemisie– pięknie zilustrowana, nieoczywista i mądra książka o emocjach dla                         

najmłodszych (0-3 lata) 

 

 

 

 

 

 

Iwona Barszcz 

Agnieszka Palczewska 

Agnieszka Herczakowska – Kołodziej  


