
GRUDZIEŃ 2020 ROK  

 

 

Miesiąc grudzień upłynął nam bardzo szybko! Mimo wielu zajęć związanych z wizytą 

Świętego Mikołaja, a potem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia udało nam się 

zrealizować III moduł, który dotyczył ważnych i cennych wartości takich jak tolerancja 

i sprawiedliwość. Przy pomocy zadań, które realizowaliśmy, dzieci dowiedziały się, że 

sprawiedliwość to uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, a tolerancja to nic innego jak akceptacja 

inności. Aby zrozumieć jak najlepiej te dwie wartości, wykonaliśmy takie zadania jak: 

 

1. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – zorganizowanie  

w grupie spotkania z kolegą niepełnosprawnym z naszego przedszkola. Rozmowa na temat 

„Czy inny znaczy gorszy?”, 

2. Zorganizowanie Dnia Optymisty – wyjaśnienie pojęcia „optymista”, zachęcanie dzieci do 

dzielenia się dobrym słowem, uśmiechem i pomocną dłonią. 

3. Rozmowa z dziećmi w oparciu o bajkę „Wróbel, co oćwierkał sąsiadów” Pana Poety – 

wyjaśnienie dlaczego powinniśmy tolerować innych. 

4. Słuchanie wybranego opowiadania z książki J. Krzyżanak „Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, 

czyli Prawa Małych i Dużych” – kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych 

praw. 

5. Burza mózgów „Co oznacza słowo Inność?” – wyjaśnienie, że innym można być nie tylko 

ze względu na swój wygląd, ale również religię, narodowość, stan materialny itp. 

6. „Porwanie Baltazara Gąbki”- poznanie postaci serialu oraz ich zróżnicowane cechy 

charakterów. Ocena postępowania głównych bohaterów oraz kolorowanie kredkami 

ołówkowymi ich sylwet . 

7. „Czy sprawiedliwie znaczy tyle samo?” – kształtowanie pojęć matematycznych połączone 

z wyrabianiem pożądanych postaw i cech charakteru, dążenie do bycia sumiennym i 

sprawiedliwym. 

8. „Wszystkie dzieci nasze są” – inscenizacja ruchowa do piosenki Majki Jeżowskiej. 

Wyrabianie poczucia rytmu, zdefiniowanie czym jest tolerancja i sprawiedliwość. 

9. „Tolerancja zbliża ludzi?” – samodzielne tworzenie labiryntu myślowego, stosowanie 

wyliczanki matematycznej pozwalającej na odkrywanie synonimów do wyrazu tolerancja. 

10. „Kartka świąteczna dla niepełnosprawnego przyjaciela” – włączenie się w akcję 

charytatywną pt. „Marzycielska poczta”. Uzmysłowienie dzieciom, że bezinteresowne bycie 



dobrym popłaca i sprawia ogromną radość chorym i potrzebującym. 

11. Wspólne pieczenie pierniczków z kucharzem Bartolini Bartłomiej herbu Zielona 

Pietruszka. 

 


