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Nie ma dobry, czy złych emocji… To one 

odgrywają ważną rolę w życiu każdego 

człowieka. Towarzyszą nam w różnorodnych 

sytuacjach, odpowiadają za nasze relacje ze 

światem zewnętrznym. W okresie 

przedszkolnym następuje intensywny rozwój 

dziecka, w tym również rozwój emocjonalny. W 

tym czasie dzieci poznają, identyfikują i 

wyrażają emocje, przez co bogaci się i 

różnicuje ich życie emocjonalne. Zabawy są 

podstawową formą działania dzieci, dającą 

możliwość przeżywania różnorodnych uczuć. 

Poprzez nie, dzieci stwarzają fikcyjne sytuacje 

,w czasie których przeżywają szczere uczucia. 

 

Bazgrołki, czyli główni bohaterowie projektu 

zapraszają dzieci do wspólnej zabawy i 

rozwiązywania zadań podczas zaplanowanych 

spotkań. Swoje osiągnięcia dzieci zaznaczają 

w specjalnie przygotowanych plakatach – 

TABLICA OSIĄGNIĘĆ.  

 

Zadania, zostały opracowane z myślą o 

starszych przedszkolach) i przyjęły formę nauki  
 

poprzez zabawę, dzięki której możliwe będzie 

osiągnięcie zaplanowanych celów. 

 

Organizowane zajęcia mają na celu stworzenie 

sytuacji sprzyjających wspomaganiu rozwoju 

dzieci we wszystkich aktywnościach takich jak: 

językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa. 

Głównym zamiarem realizacji projektu jest 

rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz 

rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych 

stanów emocjonalnych przez dzieci. 

 

Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć jak 

rozpoznawać emocje i w jaki sposób sobie z nimi 

radzić, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe 

umiejętności itd. 

Dlaczego Bazgrołki?  
 

Dlaczego akurat Bazgrołki? Dlaczego nie 

potworki, krasnoludki, ufoludki… ? To proste! 

Niejednokrotnie prace plastyczne młodszych 

przedszkolaków to głównie bazgrołki. Zatem 

stworzenie własnego bazgrołka nie powinno 

sprawić dziecku trudności, bo nie ma brzydkich 

bazgrołków, każdy jest niepowtarzalny… 

wyjątkowy… a z każdego narysowanego na 

kartce bazgroła można stworzyć super 

Bazgrołka! 

 

 

O projekcie… 
 

 

 

Cele:  
• Kształtowanie postaw społecznych dziecka w 

wieku przedszkolnym. 

• Zacieśnianie więzi interpersonalnych. 

• Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

 
Cele szczegółowe:  

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, 
nazywania i rozróżniania emocji; 

• rozwijanie zdolności empatii, umiejętności 
przyjmowania perspektywy innych osób; 

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 
emocjami; 

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania 
problemów; 

• wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań 
społecznych; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości i 
silnej osobowości; 

• rozwijanie słownictwa określającego różne 
stany emocjonalne i uczuciowe np.: 
zadowolenie, smutek, szczęście, złość, 
przykrość, odwaga, zdziwienie itp 

• umiejętność nawiązywania i utrzymywania 
pozytywnych relacji z innymi; 

• kształtowanie prospołecznych postaw, 
eliminowanie aspołecznych zachowań; 

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 
problemami emocjonalnymi dzieci u rodziców 
oraz nauczycieli; 
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