
NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI 

 

TOLERANCJA 

Do zajęć potrzebne będą: 

lusterko, ilustracje dwóch różnych ras psów, bocianów czarnego i białego, róży ciętej i krzaku 

róży, nagranie skocznej muzyki dziecięcej: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=17s,  

Baśń H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-

kaczatko.html, odtwarzacz. 

 

1. „Takie same czy różne?” – zabawa dydaktyczna. 

Obrazki dwóch różnych ras psów, bocianów czarnego i białego, róży ciętej i krzaku róży. 

Osoba dorosła prezentuje obrazki. Dziecko ma za zadanie określić różnice i podobieństwa w 

wyglądzie.  

2. „Improwizacje ruchowe” – zabawa muzyczno-ruchowa do skocznej melodii 

dziecięcej. 

Osoba dorosła prezentuje fragment nagrania dziecku. Zadaniem dziecka jest w wymyślony 

przez siebie sposób zilustrowanie melodii ruchem.  

3. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Osoba dorosła daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie:  

„Pan Język wyruszył w podróż dookoła świata (dziecko rysuje koła językiem po górnej i 

dolnej wardze), wędrował przez góry i doliny, (dziecko unosi język za górne i dolne zęby), a 

później wspiął się na wysoką górę (dzieci czubkiem języka dotykają do górnego wałka 

dziąsłowego), z której rozpościerał się przepiękny widok. Bardzo się zdziwił (dziecko wysuwa 

wargi do przodu i wydaje odgłos: „OOooo!”). Kiedy z niej zszedł, spotkał po drodze różne 

zwierzątka. Przywitał się z każdym osobno. (Dziecko dotyka językiem każdego ząbka po kolei). 

Na koniec wsiadł do swojego samolotu, który wzleciał wysoko ponad chmury i odleciał.” 

 

4. Rozmowa na temat tolerancji.  

Osoba dorosła pyta dziecko czy wie co oznacza słowo: tolerancja. Wyjaśnia jego znaczenie, 

tłumaczy, że : tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby, przyjmujemy ją taką, 

jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera inaczej niż my. Tak 

jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek jest inny. Wtedy, gdy ludzie sobie 

wzajemnie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet 

kwiatów. Osoba dorosła prosi, aby dziecko kilkakrotnie powtórzyło słowo: tolerancja dzieląc 

je rytmicznie na sylaby.  

 

 

Przykładowe ilustracje do zabawy 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=17s
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html


 

 

 

 

**Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci. 

 Słuchanie baśni H.Ch. Andersena pt. „Brzydkie Kaczątko.”  

(tłum. C. Niewiadomska, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html) 

Osoba dorosła opowiada dziecku historię na podstawie baśni Andersena.  

Zastanawiają się jak czuło się brzydkie kaczątko na podwórku, a jak nad stawem, gdy 

zobaczyło swe odbicie w wodzie.  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html

