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W bieżącym roku szkolnym realizujemy cykl zajęć pt:  

„Wartość na każdy miesiąc”.  

GRUDZIEŃ – MIŁOŚĆ 

14.12.2020r. 
we wszystkich grupach 

będzie realizowany temat 

o MIŁOŚCI 
 

Pojęcie „Miłość” zdefiniować można jako typ relacji międzyludzkich, 

zachowań oraz postaw. Miłość jest głębokim uczuciem, a także silną więzią 

pomiędzy bliskimi. Można ją określić poprzez wypowiadane słowa, wspólne 

spędzanie czasu, przytulanie, głaskanie lub pomoc w wykonywaniu różnych 

czynności. Dzieci w wieku przedszkolnym pierwszej miłości powinny doznać w 

domu rodzinnym. Jest to miłość do mamy, taty, rodzeństwa, babci oraz 

dziadka. Następnym miejscem gdzie dziecko doświadcza miłości jest 

przedszkole. 

Warto rozmawiać z dziećmi o różnicy w znaczeniu słów „kocham”  

i „lubię”, zachęcać do ich adekwatnego stosowania. Przedszkolaki najczęściej 

okazują miłość w naturalny sposób. Mimo to można ich zachęcać do poznawania 

różnych sposobów jej wyrażania, np. pomagając temu, kogo się kocha. 

Nauczyciele podczas zajęć zachęcają dzieci do tego typu okazywania miłości. 

Każde dziecko, podobnie jak osoby dorosłe, preferuje inne sposoby 

pokazywania swoich uczuć. Nauczyciele obserwując dziecko poznają jego 

sposób okazywania miłości, a co za tym idzie budują z nimi bardziej 

wartościową relację. 

Należy zaznaczyć, że dzieci, które są przytulane i otoczone troską, rozwijają 

się lepiej. Bliskość rodziców ma bowiem ogromny wpływ na rozwój ich mózgu. 



Dzieci, których potrzeba bliskości nie była zaspokajana, mogą w przyszłości 

mieć problemy emocjonalne i poznawcze. Ujawnią się one już w wieku 

przedszkolnym, a ich symptomem będą problemy z koncentracją. 

 

W grudniu zwracamy szczególną uwagę na wartość, którą jest miłość. 

Nauczyciele podczas zajęć starają się tak zorganizować ich przebieg by w 

sposób obrazowy i zrozumiały uświadomić podopiecznym jak ważna w życiu 

każdego człowieka jest miłość. W okresie przedświątecznym nauczyciele 

realizują tematykę związaną z różnym okazywaniem miłości: pomoc innym, 

pomoc zwierzętom, wspólne spędzanie czasu, wykonywanie prezentów dla tych, 

których kochamy. 

 

Nauczyciele przygotowując zajęcia czerpią inspirację m.in. z literatury, 

korzystając z utworów takich jak:  

• „Alberta szuka miłości”, Isabel Abedi 

• „Bajka o kochaniu”, Dorota Hartwich 

• „Dzień, w którym zmieniłam się w ptaka”, Ingrid Guridi 

• „I co teraz”, Guido van Genechten 

• „Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze o uczuciach”, Grzegorz Kasdepke 

• „Maja i jej świat. Uczucia”, Anna Obios 

• „Mała książka o miłości”, Pernilla Stalfelt 

• „Miłość”, Astrid Desbordes 

• „Mój młodszy brat”, Monika Krajewska 

• „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham”, Sam McBratney 

• „Prezent dla Ciebie”, Frida Nilsson 

• „Proszę mnie przytulić”, Przemysław Wechterowicz 

oraz wykorzystują różne metody, np. scenki dramowe, ćwiczenia słowne 

typu prawda – fałsz, piosenki, pogadanka, bajka edukacyjna, burza mózgów 

czy praca plastyczna.  

https://parenting.pl/cwiczenia-na-koncentracje


 

 

„MOJA SIOSTRA KRÓLEWNA” 

Danuta Wawiłow 

Moja siostra królewna 

ma z papieru koronę 

i ma długie warkocze, 

i ma oczy zielone 

moja siostra królewna 

 

Moja siostra królewna 

jest najlepsza na świecie, 

kiedy bajki mi czyta 

albo gra mi na flecie 

moja siostra królewna 

 

A jak stoi przed lustrem 

i mnie wcale nie słucha, 

wtedy mówię jej na złość, 

że jest wstrętna ropucha, 

a nie żadna królewna. 

 

Jak ją rąbnę niechcący, 

zaraz leci do mamy, 

ale to jest nieważne, 

bo i tak się kochamy 

z moją siostrą królewną. 

 

Rano idzie do szkoły 

w swym czerwonym berecie 

i z tornistrem na plecach, 

a wy wcale nie wiecie, 

że to idzie królewna... 

 

 

 



 

 

 
 

Miłość ukazana jest również w bajkach. Oto niektóre z nich: 

Król lew: 

https://www.cda.pl/video/5331753f3 

Piękna i bestia: 

https://www.cda.pl/video/12664228b 

Alladyn: 

https://www.cda.pl/video/533174796 

 

 

Ciekawe linki: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/01/Karta-Pracy-3.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/01/Karta-Pracy-7.pdf 

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

 

Redaktor: Dorota Bartołowicz 
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Kolorowanki dla przedszkolaka: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


