Uczciwość jest to cecha ludzka, która polega w relacjach społecznych na wywiązywaniu
się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych. Uczciwy przedszkolak mówi
prawdę, postępuje właściwie, jest osobą godną zaufania, nie kłamie, nie oszukuje, a także
nie robi nic złego za czyimiś plecami. W miesiącu lutym zrealizowaliśmy już V moduł
projektu Magiczna Moc Bajek, w którym wszystkie nauczycielki próbowały przybliżyć
ten ważny temat uczciwości. Wszystkie zadania, które odbyły się u nas w placówce dały
nam mnóstwo pozytywnych emocji i wrażeń, a zrealizowane czynności w tym miesiącu
to:












Oglądanie bajki pt. „Pszczółka Maja” – przedstawienie przykładu uczciwości
pszczółki Mai na podstawie jednego z odcinków dobranocki. Wdrażanie do
uważnego oglądania. Próbowanie miodu – określenie walorów smakowych
wytworu pszczółek.
Praca plastyczno–techniczna „Pszczółka Maja” – stworzenie pszczoły z rolki po
papierze toaletowym. Ćwiczenie precyzji rąk. Zwracanie uwagi na wykonanie
estetycznej pracy.
Zajęcia rytmiczno-wokalne „Pszczółka Maja” – zapamiętanie słów piosenki,
odzwierciedlenie jej słów gestami i ruchem, przedstawienie czym jest uczciwość
na przykładzie małej pszczółki.
„Kłamstwo nie popłaca” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza Juliana
Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.
„Dzień pozytywnego myślenia” – wspólne odczytywanie pozytywnych myśli i
próba wcielenia ich w codzienne życie. Odegranie scenek dramowych
ukazujących życzliwość dla drugiej osoby.
Zabawa plastyczna „Dlaczego Pinokio ma długi nos” – kolorowanie
„przedłużanie” nosa za każdym razem, kiedy n-l czyta nieprawdziwą informację.
Wdrażanie do rozumienia konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
„Nowe szaty cesarza” – wskazanie morału płynącego z baśni podczas
projektowania i wykonania z różnych skrawków materiału „prawdziwej szaty
cesarza”. Zorganizowanie wystawy prac
„Co to znaczy uczciwość?” – wspólne tworzenie kwiatu uczciwości. Wypisanie
postaw i wartości, które wiążą się z uczciwością na płatkach wyciętych przez
dzieci oraz połączenie ich w całość.
„Kłamczucha” – teatrzyk kukiełkowy, dokonanie oceny postępowania głównej
bohaterki utworu, dyskusja nt dwóch sformułowań: kłamstwo nie popłaca/ co to
znaczy uczciwość?
„Głuchy telefon” – zabawa dydaktyczna uzmysławiająca dzieciom, że nie należy
wierzyć w plotki i samodzielnie ich tworzyć.

