
Temat: Przestrzegamy przepisów dla naszego bezpieczeństwa 

Cele: 

 propagowanie wśród uczestników zasad bezpiecznego zachowania w czasie  
epidemii 

 uświadomienie dziecku konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania w okresie 
zagrożenia epidemią zasad bezpieczeństwa 

 zapoznanie z emocjami oraz sposobami ich rozpoznawania i wyrażania 

Wiek uczestników: 7-9 lat 

Czas trwania zajęć: 45-60 minut 

Treści przekazywane: 

 zasady bezpiecznego zachowania się podczas epidemii 

 konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w okresie zagrożenia epidemią 

 sposoby spędzania czasu w domu 

 rozpoznawanie i wyrażanie emocji 

Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa kierowana, Teatrzyk Kamishibai, metody 
aktywizujące – gra w emocje, elementy arteterapii 

Środki terapeutyczne: tekst literacki, wykonana wcześniej skrzynka Butai, plansze  
z ilustracjami i tekstem, papier, nożyczki, kolorowe pisaki, patyczki, taśma  
samoprzylepna, plansza z rysunkami zabaw/zajęć (np. gra w piłkę, rysowanie,  
czytanie, puzzle itp. - na planszy powinny znajdować się takie zabawy, których  
nie da się przeprowadzić w domu i zabawy domowe), komputer, mikrofon, kamerka 

Literatura wykorzystana do zajęć: 

Ippoldt, L. O Maksie i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi  
https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/254-o-maksie-i-jego-cioci-kwarantannie  

 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/254-o-maksie-i-jego-cioci-kwarantannie


Przebieg zajęć: 

1. Rozmowa kierowana o tym, jak trzeba się teraz zachowywać i dlaczego,  
co to jest kwarantanna, czym grozi jej nieprzestrzeganie. 

2. Nauczyciel udostępnia ekran komputera i pokazuje uczniowi, jak – przy pomocy 
papieru, nożyczek, patyczków i taśmy samoprzylepnej przygotować trzy buźki 
przedstawiające smutek, radość i złość (nauczyciel wycina z papieru trzy  
dowolnej wielkości koła, rysuje na nich pisakiem oczy, nos i usta, przedstawiając 
trzy wyżej wymienione miny, dokleja z tyłu buźki patyczek). 

3. Uczeń wykonuje samodzielnie takie buźki. 

4. Nauczyciel  udostępnia ekran komputera, by zaprezentować bajkę w postaci  
Teatrzyku Kamishibai (karty do pobrania ze strony: https://www.bibpedskawina.pl/index.php/

centrum-literatury-terapeutycznej/259-teatrzyk-kamishibai ).  
Podczas prezentacji nauczyciel przerywa bajkę, pytając w odpowiednich  
momentach o emocje Maksa (np. na wieść o podróży do dziadków, na lotnisku, 
podczas spotkania z dziadkami itp.). Uczeń pokazuje odpowiednią buźkę  
lub mówi, którą z przygotowanych wybrał. 

5. Rozmowa kierowana o emocjach towarzyszących Maksowi – jakie to były emocje, 
jak można je rozpoznać u innych, jak można je wyrażać. 

6. Nauczyciel udostępnia ekran komputera, by zaprezentować planszę z rysunkami 
zabaw/zajęć (wzór – aneks nr 1). 

7. Uczeń wybiera zabawy/zajęcia, które można wykonać w domu. Pokazuje je lub 
opowiada o nich. Może zaproponować jeszcze inne zabawy. 

8. Podsumowanie zajęć. 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/259-teatrzyk-kamishibai
https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/259-teatrzyk-kamishibai


Aneks nr 1 - Plansze - wzór 


