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Baw się razem ze mną, czyli jak 
budować i dbać o relacje w grupie 

przedszkolnej.



Stabilne i wrażliwe relacje 
mają fundamentalne 
znaczenie dla rozwoju 
dziecka. Poprzez relacje 
dzieci uczą się myśleć, 
rozumieć, komunikować się, 
zachowywać, wyrażać 
emocje i rozwijać 
umiejętności społeczne. 



We wczesnych latach 
głównym sposobem uczenia 
się i rozwoju dziecka jest 
zabawa. Zabawa wzmacnia 
relacje i zachęca je do 
odkrywania, obserwowania, 
eksperymentowania i 
rozwiązywania problemów…



KOMUNIKACJA – DLACZEGO JEST WAŻNA?

- swobodny rozwój 
- relacje interpersonalne
- osiąganie porozumienia 
- nawiązywanie bliskich 

i głębokich relacji 

lustracja: Kate Bauer z książki: Beata Kozyra, 
Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała, MT 
Biznes, 2008.



Pajęcza sieć - tworzymy pajęczą 
sieć, której częścią jest każdy 
członek grupy. 

Pierwszoplanowe: współpraca, 
stosowanie się do poleceń, 
opowiadanie o sobie.





INTEGRACJA – DLACZEGO JEST WAŻNA?

Zabawy integracyjne to grupa 
zabaw, które pomagają w 
nawiązywaniu relacji pomiędzy 
dziećmi poprzez budowanie więzi 
w radosnej i luźnej atmosferze. Ich 
rolą jest budowanie zaufania, 
umiejętności pracy w grupie i 
przełamywanie barier w kontakcie 
z nowymi dziećmi.



Top 5 zabaw z chustą animacyjną na 
integrację oraz pobudzanie wyobraźni 

i kreatywności.



Klanzowy bilard

Do zabawy będzie potrzebna mała piłeczka która zmieści się przez otwór w 
chuście.
Uczestnicy zabawy trzymają rozłożoną chustę, następnie nauczyciel wrzuca na 
nią kolorową piłeczkę, a zadaniem dzieci jest tak falować, aby wpadła do środka 
otworu klanzy. 

Yeti

Dzieci stoją dookoła trzymając chustę. Na hasła nauczyciela: "niebo" uczestnicy 
unoszą chustę do góry, "ziemia" dają ją na dół, "Yeti kryć się!" dzieci piszczą i 
chowają się pod chustę. 



Złap mnie!
Będzie nam potrzebna lekka piłka średniego rozmiaru.

Nauczyciel wybiera jedną osobę spośród uczestników. Jej zadaniem jest wejść 
pod chustę i włożyć rękę przez otwór. Prowadzący wrzuca na klanzę piłkę, a 
zadaniem dzieci jest tak poruszać chustą, aby wybrana osoba mogła piłkę 
złapać.

Sałatka owocowa
Dzieci  trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na kolory (owoce). Grupa 
wachluje chustą. Gdy jest ona wysoko prowadzący wymienia nazwę kolorów 
(owoców), a osoby należące do tych kolorów (owoców) przebiegają pod nią 
zmieniając się miejscami i łapią inne uchwyty. Na hasło “sałatka owocowa” –
wszyscy zmieniają miejsce.



SZTORM

Na chustę wrzucamy lekkie przedmioty (piłeczki, zabawki).  Podczas 
wachlowania nie mogą one spaść z chusty.

5+ ☺

SZKLANA TAFLA
Uczestnicy biorą leżącą na ziemi chustę i przenoszą ją w inne miejsce tak 
jakby była szklaną taflą. Chusta musi być cały czas naprężona.





EMOCJE – DLACZEGO SĄ WAŻNE?

W relacjach, emocje są kluczowe – trzeba o nich rozmawiać. Trudności z 
dzieleniem się swoimi emocjami bywają przyczyną rozpadu niejednej relacji.

Świadomość własnych emocji i uczuć jest człowiekowi potrzebna, gdyż pozwala 
uruchomić określone działania służące poprawie komfortu psychicznego. Ważne 
jest, aby rozwijać emocje od najmłodszych lat.

Dzieci w wieku przedszkolnym dopiero poznają emocje. Wielu jeszcze nie potrafią 
zrozumieć i nazwać. Nie ma złych emocji. Każda emocja i każde uczucie są 
człowiekowi do czegoś potrzebne.



Kolorowy potwór pomoże zrobić porządek z emocjami? 

Jednym ze sposobów może być poukładanie ich według kolorów.
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