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Realizacja pierwszego wyzwania -  
ARTYSTYCZNE EMOCJE - GNIEWNY KOLAŻ

Dzieci rozmawiały o gniewie, jego kolorze, kształcie
 i sposobie radzenia sobie z nim.

Efektem zajęć była praca plastyczna przygotowana
 z materiałów o różnych fakturach.
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Realizacja drugiego wyzwania -
PLASTERKI NA SMUTKI

Przedszkolaki zastanawiały się na tym, co pomaga na smutki 
? Co jest plasterkiem na smutki? 6-latki swoje pomysły 

zapisały na kartkach w formie plastrów, następnie wywiesiły 
na tablicy przygotowując gazetkę informacyjną dla rodziców.

 



Realizacja trzeciego wyzwania -  
PSOTNE PRZEBIERANKI

Dzieci zabawiły się w przebieranki - do dużego pudełka 
włożyły swoje ubrania, wokół którego tańczyły. Na przerwę 

w muzyce, każdy
 z zamkniętymi oczami losował ubranie i zakładał je na siebie. 

Następnie przedszkolaki dyskutowały o tym, co oznacza 
powiedzenie "ktoś wszedł 

w czyjeś buty". Zabawa wywołała wiele emocji:)
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Realizacja czwartego wyzwania -  
EMOCJONALNE KALAMBURY

Zadaniem przedszkolaków było przygotowanie kilku 
obrazków z sytuacjami, które wywołują dobre i złe emocje. 

Następnie obrazki wrzucono do pudełka i rozpoczęto zabawę 
w kalambury. Dziecko, które losowało obrazek starało się 

pokazać reszcie bez słów emocje, które by mu w takiej 
sytuacji towarzyszyły.

Na koniec wszyscy zastanawiali się czy łatwo jest 
rozpoznawać czyjeś emocje, czy można się czasami pomylić?
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Realizacja piątego wyzwania -  
 SPREZENTUJ KOMUŚ TROCHĘ RADOŚCI

Dzieci zostały zaproszone do sprawienia sobie radości poprzez 
przygotowanie podarunków bez okazji. Przedszkolaki 

losowały imiona koleżanek/kolegów którym przygotowały 
medale "Najlepszego przyjaciela". Na koniec dzieci wspólnie 
zastanawiały się dlaczego prezenty zrobione własnoręcznie 

cieszą zdecydowanie bardziej, niż te kupione
w sklepie? Czy zawsze prezenty są związane z konkretną 

okazją? 
Radości z wręczania i otrzymywania prezentów nie było 

końca :)
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Realizacja szóstego wyzwania -  
 POMOC PRZYJACIELOWI W POTRZEBIE

Przedszkolaki lubią okazywać sobie troskę. W związku z tym 
dzieci otrzymały czerwone serduszka. Za każdym razem, 

kiedy ktoś okazywał im pomoc i wsparcie przekazywały mu  
serduszko w dowód wdzięczności. Na koniec dzieci wraz 

z nauczycielem rozmawiały na temat sytuacji wymagających 
wsparcia innych.

 




