
PROJEKT DLA NAUCZYCIELI
„EMOCJE W ŻYCIU CODZIENNYM”
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RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNKI POLITYKI MEIN: 
1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – dostarczanie rodzicom wiedzy na 

temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – kształtowanie świadomości, że emocje 
odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie/ wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych” 
emocji,

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – propozycja opracowania programu wspar-
cia zdrowia psychicznego dzieci i nauczycieli.

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

•  kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
•  kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
•  kompetencje obywatelskie,
•  kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA:

1. czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury 
– książek na temat emocji/ radzenia sobie z emocjami w społecznie aprobowany sposób,

2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom publikacji książkowych na te-
mat emocji,

3. stworzenie rankingu książek na temat emocji rekomendowanych przez nauczycieli. 
 
Ramy czasowe projektu: 10.10.2022–28.04.2023

 
OPIS PROJEKTU
Projekt zainaugurowany w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2022). Jego głów-
nymi celami są upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukacja społeczna w za-
kresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.
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Projekt podzielony jest na część szkoleniową, składającą się z webinaru publikowanego w gru-
pie „Misiowe inspiracje” oraz „Szkolenia Misiowej Mamy” prowadzonego przez Anetę Konefał 
w dniu 10.10.2022, oraz na część praktyczną obejmującą:

a) przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć na temat emocji, np. z wykorzystaniem sce- 
nariuszy zajęć i opowiadań Anety Konefał: „Gdzie mieszka złość?” (złość), „Po deszczu  
zawsze wychodzi słońce” (smutek), „Nie bój się, Misiu” (strach), „Nieśmiałość” (nieśmiałość) 
– w materiałach: plik „Misiowe opowiadania”,

b) naukę przez zabawę na temat rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych oraz nieprzyjem-
nych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

c) minitrening odporności emocjonalnej mający na celu uświadomienie dzieciom, że nie 
wszystkie przeżywane emocje i uczucia są podstawą do podejmowania natychmiastowe-
go działania, obejmujący naukę panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania 
na własną kolej w zabawie, opublikowany w formie warsztatu literackiego opublikowanego 
w grupie „Misiowe inspiracje”.

Do realizacji zadań zostaną zaproszeni nauczyciele specjaliści pracujący w przedszkolu.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązująca od 2017 r. porusza sprawę 
profilaktyki. Zjawiska takie jak pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, nadużywanie 
technologii cyfrowej przez dzieci i dorosłych odbijają  się niekorzystanie na zdrowiu psychicz-
nym wielu dzieci i ich rodziców/ opiekunów. Istnieje więc konieczność szerszego spojrzenia na 
problem i uaktualniania kwestii związanych z koniecznością wsparcia emocjonalnego.

Efektem wyżej wymienionych aktywności będzie możliwość opracowania w przedszkolach 
programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci, odzwierciedlającego potrzeby konkretnego 
środowiska. Materiał, w formie ankiety dla rodziców/ matrycy programu, znajduje się w mate-
riałach do modułu.

EFEKT FINALNY DO ZAPREZENTOWANIA, CELEM UZYSKANIA IMIENNEGO 
CERTYFIKATU DLA NAUCZYCIELA ZA WYKONANIE MODUŁU: zdjęcia pomocy 
dydaktycznych wykonanych przez nauczyciela w ramach projektu.
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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ORAZ HARMONOGRAM W RAMACH PROJEKTU
1) Doskonalenie nauczycieli – udział w webinarach przygotowanych przez Anetę Konefał. 

 
 
 
 
 
  Webinary będzie można odtworzyć w wybranym przez uczestnika projektu czasie – są 
w formie nagrań. Nauczyciele mogą uzyskać certyfikaty za udział w webinarach – do samo-
dzielnego pobrania z plików grupy „Misiowe inspiracje” oraz „Szkolenia Misiowej Mamy”.

2) Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w oparciu o opowiadania nt. emocji Anety Konefał:  
grudzień 2022 – marzec 2023.

3) Udział dzieci w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 1 
w Kolbuszowej: „Mały Miś i emocje” –  luty–marzec 2023 (udział w konkursie nie jest obo-
wiązkowy).

4) Przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla dzieci na temat emocji przez specjalistę zatrud-
nionego w przedszkolu, np. psychologa/ pedagoga specjalnego lub terapeutę pedagogicz-
nego, w ramach zadania specjalisty zdefiniowanego w rozporządzeniu w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej lub warsztatów dla rodziców. 
 
Termin wybrany przez specjalistę – data końcowa to data zakończenia projektu,  
tj. 28.04.2023 . 
 
Zajęcia można opracować, wykorzystując materiały miesięcznika „Bliżej Przedszkola”: 
 
Anna Jankowska – Jak wspierać odporność psychiczną dzieci w wieku przedszkolnym, 
Anna Policht-Jaruga – Trudne zachowania niezdiagnozowane, czyli techniki pracy  
z niegrzecznym dzieckiem, 
Aneta Ryfczyńska – Jak słowa i myśli wpływają na nasze ciało, emocje i działanie?

Organizacja warsztatu nie jest obowiązkowa. 

5) Zabawy z dziećmi na temat emocji. 
 
Propozycje z publikacji „Bliżej Przedszkola” dostępne w materiałach: 
Katarzyna Wójcik-Bożętka, Uczucia [BP – dzieci młodsze] nr 4, kwiecień 2022. 
 

Webinar 1 10.10.2022 Założenia projektu dla nauczycieli: „Emocje w życiu codziennym”.

Webinar 2 10.11.2022 Przedszkolny program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci – wskazówki praktyczne.

Webinar 3 9.12.2022 Nauczycielu! Zadbaj o swój dobrostan – nikt za Ciebie tego nie zrobi...
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Inne propozycje zabaw:

• przewodnik metodyczny „Kraina emocji” Wydawnictwa MAC Edukacja:  
https://www.mac.pl/uploads/media/default/0001/04/c77db8d8563621d795be8c1e-
6355164cf1a25a4d.pdf,

• sygnalizator emocji:  
https://kreatywnadzungla.pl/2018/05/sygnalizator-emocji-przedszkolak-uczy-sie-emocji.
html,

• zabawy w rozpoznawanie emocji (maski uczuć/ dorysowywania emocji):  
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/.

6) Opracowanie przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Programu wsparcia 
psychicznego dzieci”, przy współudziale innych nauczycieli, specjalistów zatrudnionych 
w przedszkolu oraz rodziców – styczeń–kwiecień 2023 (przykładowa matryca programu 
w materiałach).

7) Udział przedszkolaków w minitreningu odporności emocjonalnej przeprowadzonym przez  
Misiową Mamę. Warsztat zostanie opublikowany w styczniu 2023 w grupach facebooko-
wych „Misiowe inspiracje” i „Szkolenia Misiowej Mamy” oraz w „Kuferku Misiowej Mamy” na 
stronie www.mac.pl/malymis  w wersji do pobrania – rekomendujemy jego przeprowadzenie 
na zakończenie projektu, jako jego podsumowanie. 

8) Ewaluacja projektu.

9) Podsumowanie projektu – przedstawienie przez Misiową Mamę wyników  
ankiety ewaluacyjnej.


