
   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!  

Zbliża się wyjątkowy czas w roku, za oknem widać pierwszy 

śnieg, a na stole stoi ciepła herbata z cynamonem… Do Świąt 

Bożego Narodzenia zostało już tylko 4 tygodnie, ale spokojnie jest 

jeszcze czas na domowe porządki i kupno prezentów!  

 

𝒫𝓇𝓏𝓎𝓌𝒾𝓉𝒶𝒿 𝒹𝑜𝒷𝓇𝑜  𝒾  𝓈𝓅𝑜𝓀ó𝒿 𝓃𝒶 Ś𝓌𝒾ę𝓉𝒶 

Pamiętajmy, dbanie o swoje zdrowie psychiczne  

i budowanie relacji z dziećmi oraz najbliższymi jest 

największym prezentem, jaki możemy dać sobie  

i naszym najbliższym. 

 Psycholog  

Angelika Szklarska  

 

Oczywiście, to dość istotne sprawy na liście grudniowych 

zadań. Jest jeszcze jedna kwestia, która zasługuje uwagi, 

NASZE RELACJE i EMOCJE. Poniżej znajdują się 

pomysły (w wersji PDF) wraz z szablonami i linkami,  

na kolejne 4 tygodnie spędzana  wspólnego czasu  

z Waszymi pociechami. 
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Trening uważności na spacerze 

 
Zima to wyjątkowy czas na spacery, nie tylko możemy wzmocnić naszą odporność,  

ale również podziwiać zmieniającą się przyrodę, szczególnie, kiedy świat pokrywa biały 

puch, a pod stopami słuchać trzaski mrozu. Podczas spaceru, możemy wykonać trening 

uważności, który polega na skupieniu się na naszych zmysłach. Poszukajcie i zauważcie: 

5 rzeczy, które możecie zobaczyć (np.: choinka, ławka, budka dla ptaków, śnieg, chmury), 

4 rzeczy, które możecie dotknąć (np.: śnieg, drzewa, ręka rodzica/dziecka, buty), 

3 rzeczy, które możecie usłyszeć (np.: śpiew ptaków, szum drzew, trzask śniegu pod 

butami),  

2 rzeczy, które możecie poczuć (np.: świeże mroźne powietrze, ulubione perfumy waszej 

mamy), 

1 rzecz, którą możecie posmakować (np.: ciepła herbatka z termosu). 
 

Czy list zawsze musi być do Świętego Mikołaja? 

 
Już za kilka dni odwiedzi nas Święty Mikołaj, zapewne z workiem prezentów. 

Jednak, my też możemy być Mikołajami i podarować sobie najcenniejsze 

prezenty, jakimi są: MIŁOŚĆ i WSPÓLNY CZAS. Tradycyjny list do Mikołaja 

zamieńmy do siebie nawzajem. Rodzice mogą napisać list do swoich dzieci, 

w którym opowiedzą o swoich uczuciach, o tym jak lubią spędzać wspólny 

czas, czego pragną dla swoich dzieci. Natomiast dzieci, z pomocą rodziców 

mogą wykonać rysunek i opowiedzieć, co najbardziej cenią w rodzicach,  

jak lubią się z nimi bawić. 
 



 
 

Okres Świąt to czas intensywnych przygotowań, porządki w domu, pieczenie 

ciast, kupno prezentów. W czasie przygotowań, możemy pomyśleć także o nas  

i naszym wnętrzu, wystarczy 5 min dziennie. Wyłączcie telewizję, usiądźcie 

wygodnie i weźcie 3 głębokie wdechy i wydechy, posłuchajcie nagrania, 

RELAKSACJA DLA DZIECI. Świąteczny wieczór-bajka świąteczna" z kanału Pokój 

Spokoju, który znajdziecie na YouTube: https://youtu.be/IPv01P2CHvg 

 

 
Wspólne pieczenie i dekorowanie  pierników, to świetny czas nie tylko  

na spędzenie chwili ze sobą, ale również czas na rozmowę, na temat tradycji 

rodzinnych praktykowanych na święta czy tak zwyczajnie na rozmowę na temat 

naszego nastroju! 
Pomocny w tym będzie piernik emocji. Niech każdy z was pokoloruje pierniczka 

takimi kolorami, jakie odczuwa emocje związane z dzisiejszym dniem lub  

z przygotowaniami do Świąt: 

zielony-spokój, czerwony-złość, pomarańczowy-ekscytacja, niebieski-smutek, 

żółty-zmęczenie, różowy-szczęście, fioletowy-zdenerwowanie 
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Szablon i link znajdują się na stronie internetowej przedszkola w wersji PDF! 

Bajka relaksacyjna 

Pierniki pełne emocji 



 

 Szablon piernika do ćwiczenia ,,Pierniki pełne emocji”:  

https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/prosty-piernik 

 

 Link do bajki relaksacyjnej ,,RELAKSACJA DLA DZIECI. Świąteczny wieczór-bajka świąteczna"  

z kanału Pokój Spokoju”: 

https://www.youtube.com/watch?v=IPv01P2CHvg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/prosty-piernik
https://www.youtube.com/watch?v=IPv01P2CHvg


 

 

Rozmowy o emocjach nie należą do najłatwiekszych, jednak z małą pomocą mogą 

stać się przyjemniejsze. Wspólnie możecie wykonać sześcian emocji, wystarczy 

kostka do gry i 6 kolorowych kwadratów wielkości kostki oraz klej. Każdy kolor 

będzie odpowiadał, jednej emocji: żółty-szczęście, zielony-spokój, czerwony-złość, 

pomarańczowy-radość, niebieski-smutek, fioletowy-zdenerwowanie. Na każdą 

ścianę kostki przyklejcie jeden kwadrat z każdego koloru. Następnie rzucajcie 

kostką i zadawajcie sobie pytania: 

Przykład: Czuję RADOŚĆ (wylosowano kolor pomarańczowy), kiedy..... 

- Kiedy czuję....., wtedy lubię...... 

- Ostatnio czułem......., kiedy..... 

- Kiedy czuję...., pomaga mi.... 

- Przeciwna emocja do....., to..... 

- Czy często czujesz.....? 

- Kiedy zazwyczaj czujesz.....? 

- Czy lubisz odczuwać.....? 

- Co dzieje się w Twoim ciałem, kiedy odczuwasz....? 

- Kiedy ostatnio czułeś...., jaki był tego powód? 

- Komu powiedziałbyś, że czujesz.....? 

- Kto z osób, które znasz czuje najczęściej tę emocję? 

- Jak Cię wspierać kiedy czujesz....? 

- Czy lubisz się przytulić kiedy czujesz....? 

- Jak myślisz, z jakiego powodu odczuwasz....? 

- Jak wyglądasz kiedy czujesz...? 

- Co sprawia, że Twoja mama/dziecko tak się czuje? 

 

 
 

Pomocne w ćwiczeniu koncentracji będzie pokolorowanie mandali, 

możecie wykonać ją wspólnie lub każdy ozdobi swoje dzieło. 

Kolorowanie mandali angażuje pracę dłoni,  następuje poprawa 

połączeń mózgowych, pomaga zredukować stres, osiągnąć spokój oraz 

skupić się, na tym co jest tu i teraz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sześcian emocji 
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Zimowa koncentracja 

Szablon mandali znajdują się na stronie internetowej przedszkola w wersji PDF! 



 Szablon mandali do ćwiczenia ,,Zimowa koncentracja”: 

           https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/mandala-zimowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/mandala-zimowa


 

 

Jeszcze chwila i za okrem rozbłyście pierwsza 

gwiazdka, wspólnie usiądziemy przy rodzinnym stole, 

ale zanim to nastąpi, jeszcze trzeba przygotować 

zastawę, pyszne dania, zapakować prezenty.  

Spróbimy znaleźć 5 min żeby wysłuchać bajki ,, 

Fabryka prezentów Świętego Mikołaja” z kanału 

Pokój Spokoju, którą znajdziecie na YouTube: 

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

Wyłączcie telewizję, usiądźcie wygodnie, weźcie  

3 głębokie wdechy i wydechy, a następnie wspólnie 

posłuchajcie nagrania.  

 
  

 

Podczas przygotowań możecie wspólnie posłuchać 

kolęd i pastorałek. Możecie skorzystać z gotowej 

playlisty na YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=M-

whusDJHeY&list=PLms71bxMS8VB-

93_cDJNTcgwGcx0xKl5b  

lub posłuchajcie waszych ulubionych.  
 

 

 

Stwórzcie wspólnie choinkę emocji. Pamiętajcie, to 

świetna okazaja do rozmowy na temat waszych 

emocji. Możecie pokolorować zgodnie z poznanym 

wcześniej wzorem lub sami dobrać kolory:  

żółty-szczęście, zielony-spokój, czerwony-złość, 

pomarańczowy-radość, niebieski-smutek, fioletowy-

zdenerwowanie, różowy- ekscytacja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon i link znajdują się na stronie internetowej przedszkola w wersji pdf! 

Bajka relaksacyjna  

Choinka pełna emocji 
Wspólne śpiewanie  
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 Link do bajki relaksacyjnej: ,,RELAKSACJA DLA DZIECI, BAJKI DLA DZIECI. Fabryka prezentów Świętego Mikołaja”:  

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

 

 Link do playlisty kolęd i pastorałek: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-whusDJHeY&list=PLms71bxMS8VB-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b 

 

 

 Szablon choinki do ćwiczenia ,,Choinka emocji”:  

https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/prosta-choinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jIOJhwqyqOI
https://www.youtube.com/watch?v=M-whusDJHeY&list=PLms71bxMS8VB-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b
https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/prosta-choinka


 

 

 

 

 

  

Ilustracje użyte w plakatach pochodzą ze strony z darmowymi obrazami: https://pixabay.com/pl/  

 

Drodzy Rodzice i Przedszkolaki! 

Składam serdeczne życzenia z okazji zbliżających  

się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2023! 

Życzę spokoju, radości oraz równowagi między 

emocjami i rozumem, ciałem i duchem, radości  nawet 

z tych małych rzeczy, docenia i czerpania satysfakcji  

z każdej sekundy spędzania wspólnego czasu. Niech  

to będzie czas odpoczynku od codziennych 

obowiązków oraz czas wyjątkowych spotkań. 

𝒵𝒹𝓇𝑜𝓌𝓎𝒸𝒽 𝒾 𝒮𝓅𝑜𝓀𝑜𝒿𝓃𝓎𝒸𝒽 Ś𝓌𝒾ą𝓉 𝐵𝑜ż𝑒𝑔𝑜 𝒩𝒶𝓇𝑜𝒹𝓏𝑒𝓃𝒾𝒶   

𝑜𝓇𝒶𝓏   

𝒮𝓏𝒸𝓏ęś𝓁𝒾𝓌𝑒𝑔𝑜 𝒩𝑜𝓌𝑒𝑔𝑜 𝑅𝑜𝓀𝓊 𝟤𝟢𝟤𝟥! 

 

Psycholog 

Angelika Szklarska 

 

Niech nadchodzący rok przyniesie wiele pomyślności, 

wewnętrzengo spokoju oraz zdrowia.  

 

https://pixabay.com/pl/
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