
 

 

 

 

Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka  2021  pod hasłem „Przedszkolak w krainie wielkich 

emocji” realizowany był na terenie Polski w wielu miejscowościach. Dzięki pomysłowości, 

kreatywności i zaangażowaniu nauczycieli wielu placówek przedszkolnych, dzieci miały 

możliwość doświadczać i nauczyć się rozpoznawać oraz panować nad emocjami pozytywnymi  

i  negatywnymi.  Podczas podejmowanych działań, dzieci wspólnie wypracowały  efektywne 

strategie okazywania radości, smutku a także radzenia sobie ze strachem czy złością.  

Dowiedziały się  jak ważne i potrzebne  jest okazywanie  emocji w życiu każdego człowieka, 

czy to małego dziecka czy dorosłego.  

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w projekcie i serdecznie gratulujemy! 

 

FOTORELACJE z kilku placówek: 
 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 151 „ NA KRAKOWSKĄ NUTĘ

Z ODDZIAŁAMI    INTEGRACYJNYMI  W KRAKOWIE 

 

 
W dniu 21 września 2021 r. w naszym przedszkolu świętowaliśmy wyjątkowy dzień  

- Dzień Przedszkola.Obchodziliśmy go pod żółtymi barwami. Tego dnia już od samego rana 

z zakamarków przedszkoladało się słyszeć muzykę, gwar i śmiech.                                      

Świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnych tańców w ogrodzie.  Następnie dzieci z ogromną 

spędziły czas na dmuchanych zamkach. Bańki mydlane, konkurencje, rysowanie kredą, 

radością zabawy z chustą animacyjną zamknęły pierwszą część świętowania, które 

kontynuowanoz wychowawcami w salach. Dzień Przedszkolaka dostarczył naszym przedszko

lakom  niezapomnianych  przygód i wrażeń. 

 



 

 
 

 

PRZEDSZKOLE NR 370 

W WARSZAWIE 
Emocje są w naszym życiu niezwykle ważne – a zwłaszcza w życiu młodych ludzi,  którzy 

dopiero je poznają, uczą się nam nimi panować i okazywać innym swoje nastroje. Dlatego 

tegoroczny projekt „Przedszkolak w świecie emocji” był dla nas wyjątkowy i z wielkim 

zaangażowaniem i nieukrywaną radością braliśmy w nim udział. Każda grupa na swój sposób 

starała się jak najlepiej wykonać powierzone im zadania, a że świętowaliśmy Dzień 

Przedszkolaka cały tydzień – aktywności i zabaw nie było końca.  

Poniżej prezentacja najciekawszych z nich. 

 

Wszystkie działania realizowane w placówce w ramach projektu miały  

na celu przede wszystkich zwrócenie uwagi na istotę emocji w życiu 

człowieka. Projekt „Przedszkolak w krainie wielkich emocji”  

jest niezwykle wartościowy – uczy indywidualności, radzenia sobie  

z emocjami, a przede wszystkim empatii. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                PRZEDSZKOLE NR 6   

W KONINIE 

 

EMOCJE SĄ W NAS 

WAŻNE, by wiedzieć: 

  co je wywołuje i jak sobie z nimi radzić! 

 

 

 

 

 


