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Materiały dla 5 i 6 latków 

„Tolerancja” 

 

1. „Tolerancja”- zabawa dydaktyczna 
 
Zachęcamy Państwa do obejrzenia z dziećmi filmów. Na ich podstawie możecie 

porozmawiać z dziećmi na temat, czym jest tolerancja. 

https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M 

https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY 

 

 

2. „Każdy jest inny”- zabawa muzyczno- ruchowa 

 

Dziecko otrzymuje chustę, apaszkę itp. i  improwizuje ruchowo (porusza się w dowolny sposób) 

przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQZ4Fk9qe8 

 

3. „Nasza rodzina”- zabawa integracyjna 

 

Dzieci i rodzice siedzą w kręgu. Przygotowujemy kłębek wełny, który przekazujemy sobie 

wzajemnie. Jedna osoba podaje innemu uczestnikowi kłębek (trzymając końcówkę 

sznurka) i mówi: „Jestem podobny do ciebie, bo...”. 

Następnie podaje kolejnemu uczestnikowi  kłębek (trzymając końcówkę sznurka) 

i mówi: „Różnię się od ciebie, bo...”. 

Uczestnicy zabawy podają sobie kłębek i mówią w czym są do siebie podobni, a czym się 

różnią.  

 

 

4. „Brzydkie kaczątko” 

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q 

Obejrzyjcie lub posłuchajcie  bajki „Brzydkie kaczątko”. Następnie dzieci opowiadają o swoich 

spostrzeżeniach i emocjach związanych z bajką. Przykładowe pytania kierowane do dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M
https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ
https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY
https://www.youtube.com/watch?v=CLQZ4Fk9qe8
https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q


 Co potrzebowało brzydkie kaczątko? Co czuło brzydkie kaczątko? Co robiło brzydkie kaczątko? Jak 

zachowały się inne ptaki? Jak mogły zachować się inaczej? Jak ty byś potraktował kaczątko? Co 

powiedziałbyś brzydkiemu kaczątku? Co powiedziałbyś innym ptakom?  

 

Zadania dla chętnych 

 

1. Zachęcamy do nauczenia się na pamięć piosenki „Każdy jest inny” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQZ4Fk9qe8 

 

2. Trudne sytuacje”- zabawa dramowa 

 

Dorosły opisuje określoną sytuację. Następnie, wszyscy próbują znaleźć sposób, na to jak 

pomóc bohaterowi danej sytuacji. Dzieci odgrywają scenkę, w których pokażą tolerancyjne 

zachowanie się w danej sytuacji. 

 

1. W przedszkolu pojawił się nowy kolega. Różni się on nieco od innych dzieci, bo ma 

ciemniejszy kolor skóry.  

 

2. Jedna z koleżanek ma duży brzuszek, grubsze niż wszyscy ręce i nogi. Jej buzia jest 

bardzo okrągła, na policzkach ciągle widnieją czerwone rumieńce. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQZ4Fk9qe8
http://3.bp.blogspot.com/-kAt4H0I1PUk/VkiR-ptuTkI/AAAAAAAAHA4/Teyor8Qx1Uw/s1600/650x431xshutterstock_129744035-650x431.jpg.pagespeed.ic.x_H-6Wf2WI.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-f5h8Ovf-US0/VkiR-pDULnI/AAAAAAAAHBA/OwcH-V87Tm4/s1600/14.jpe


3. Twój kolega przychodzi do przedszkola w brudnych ubraniach. Czuć od niego 

nieprzyjemny zapach. 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-LYOpWTw6PkE/VkiSwnhUQcI/AAAAAAAAHBs/ai1P7EBOeTw/s1600/z15498216Q.jpg

