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TEMAT DNIA : JAK POZBYĆ SIĘ STRACHU? 

 
 

1. Ćwiczenia gimnastyczne – „Czwartek” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

 

A teraz usiądźcie sobie wygodnie  i obejrzyjcie bajkę, która będzie zapowiedzią naszych 

dzisiejszych  zajęć i zabaw. 

 

2. „Strach przed burzą”  

https://www.youtube.com/watch?v=a8w_7eCq7pU 

 

3. R. rozmawia na temat treści  bajki: 

Jak się wam podobała ta historyjka?  

Czego bał się Tupcio Chrupcio ?  

Czy wy czasem czujecie się podobnie jak on? 

 Czego mogą się bać dzieci?  

 Czego mogą się bać dorośli?  

 Po czym można poznać, że ktoś jest przestraszony?  

 

Podkreślamy, że każdy czasem się boi, nawet mama i tata, i pani w przedszkolu, policjant 

albo strażak, ale ważne jest, by szukać sposobów na zwalczenie strachu. Podkreślamy , że 

czasami przed niebezpieczeństwem (np. burzą) trzeba uciec (np. do domu), czasami trzeba 

działać (np. zamknąć okno i włączyć światło), a czasami szukać pomocy (iść szybko do 

mamy i taty, dziadka albo babci). Dobrze jest być dzielnym, ale nie zawsze się to udaje. 

Można się bać i już. 

 

4. „Gra twarzy” - dzieci siedzą na dywanie rozsypane są  obrazki przedstawiające twarze 

wyrażające różne emocje, zadaniem dzieci jest wybrać te, które przedstawiają ”strach”. 

 

5. Jak pokonać strach? – bank pomysłów. 

                                                   

Rodzic rozmawia z dzieckiem o przyczynach występowania lęków, odnosi się do gier 

komputerowych czy nieodpowiednich dla dzieci filmów. Następnie przygotowuje sylwetę 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
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stracha, na której wspólnie z dzieckiem rysuje i zapisuje sposoby na przezwyciężenie lęku 

przed ciemnością i nocnymi strachami. Na koniec odczytuje wszystkie propozycje i wiesza 

sylwetę na ścianie. 

 

6. Zabawy w parach: „Wystraszony kotek”  

 

Dziecko jest kotem, Rodzic lub rodzeństwo  jego właścicielem, zadaniem właściciela jest 

uspokojenie, pocieszenie kotka. Dzieci wykonują zadanie zmieniając się rolami. 

 

7. Lusterko 

 

Dziecko otrzymuje lusterko,  przegląda się w nim, rozmawiamy o tym, jak wygląda twarz, 

całe ciało, kiedy się czegoś boimy. Wyjaśniamy, co oznacza zdanie „Strach ma wielkie oczy”.                 

 

8. „Nasze emocje”- improwizacja ruchowa  

– dzieci poruszają się swobodnie po dywanie  w rytmie piosenki „Nasze emocje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 

 

9. Magiczna gwiazda – praca plastyczno-techniczna. 

Rodzic opowiada dziecku o magicznej gwieździe oraz jej mocy chroniącej przed lękami. 

Następnie rozkłada na stolikach szablony gwiazdek, folię aluminiową, ruchome oczka, 

kolorową bibułę oraz inne materiały niezbędne do stworzenia własnej gwiazdy. Po 

skończonej pracy dziecko opowiada o swoich gwiazdkach opiekunkach. Mogą zawiesić 

je  nad łóżkiem. 

 

10. Lisi ogon –  zabawa ruchowa 

 

R. prosi o powtarzanie rymowanki  oraz ilustrowanie jej treści ruchem (kilka powtórzeń).  

Bo strach to tylko przebranie, (gest rozkładania rąk, dłonie otwarte, wyprostowane)  

I groźne zakłada maski (dotykanie twarzy, przesuwanie dłoni od czoła do brody)  

lecz zadaj sobie pytanie, (gest rozkładania rąk, dłonie otwarte, wyprostowane)  

na jakie czeka oklaski? (składanie dłoni jak do oklasków)  

Stres karmi się naszym strachem (podnoszenie dłoni do ust, pokazywanie gestu jedzenia)  

Jak gołąb na dachu bułką. (podnoszenie dłoni do ust, pokazywanie gestu jedzenia)  

Wystarczy jednym zamachem (gest zrzucania czegoś z półki, szeroki zamach jedną, następnie  

Przegonić go jak kurz z półki. drugą ręką na zmianę)  

 

 

11. ”Wyrzuć strach” – dziecko „wyrzuca” strach (za drzwi, przez okno …), zamienia 

„strach”  w inną emocję-   radość. 

 

12. Wysłuchanie piosenki „ Radość”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3ijd9di_Nc 

 

Podczas słuchania dzieci mogą śpiewać,  wykonywać odpowiednie ruchy i  gesty. 

Powtarzamy  zabawę w zależności od chęci i zaangażowania dzieci. 
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13. Praca z KP4.22b – kolorowanie ilustracji według kodu, określanie przyczyn 

zdenerwowania.  

 

Praca z KP4.23a – kreślenie drogi w labiryncie, pisanie wyrazów po śladzie 

 

 

„Kolorowe stworki” 

Takie stworki powstawały poprzez rozdmuchiwanie przez słomkę kolorowych plam z farb. 

Jest  to świetne ćwiczenie oddechowe.  

 

 

 
 

 

Miłej zabawy!!! 

 

 

 

 


