
Zajęcia dla 3-latków 

 
 
Temat : JAK POZBYĆ SIĘ STRACHU? 

 

„Krok do przodu, krok do tyłu” – przeliczanie w zakresie 1–5, utrwalenie kierunków: do 

przodu, do tyłu, doskonalenie pamięci poprzez naukę krótkich rymowanek. 

Dzielimy dywan za pomocą taśmy malarskiej na kilka pasów (np. 6–8) o tej samej szerokości 

ok. 50 cm. Dziecko ustawia się wzdłuż pierwszego naklejonego pasa,  rzuca kostką, określa, 

ile kroków należy zrobić. Rodzic obserwując dziecko, podaje polecenie, np. dwa kroki do 

przodu, jeden krok do tyłu. Przed rzuceniem kostki dziecko mówi rymowankę: 

Ile kroków zrobić mam? 

Kostka zaraz powie nam. 

„Chodzenie” 
Nauczyciel recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dzieci ilustrują ruchem sposób poruszania się 

bohaterów wiersza: 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu 

Za to stonoga 

na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach 

Na jednej nodze 

sunie po drodze 

ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze 

Rak jak to rak 

chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu 



A ja powiem wam, 

że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg 

by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę  

(B. Szelągowska) 

 

Przytul stracha – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem, zachęcanie do 

rozpoznawania i określania emocji. Rodzic recytuje wiersz. 

 

Przytul stracha 

Małgorzata Strzałkowska 

 

Strach ma strasznie wielkie oczy, 

Strasznym wzrokiem wokół toczy... 

Lecz gdy go za uszkiem głaszczę, 

W śmieszny pyszczek zmienia paszczę. 

Coś dziwnego z nim się dzieje, 

Łagodnieje i maleje, 

Mruży swoje kocie oczy 

I w ogóle jest uroczy! 

Strach ma strasznie wielkie oczy, 

Strasznym wzrokiem wokół toczy, 

Lecz ty dłużej się nie wahaj 

I po prostu przytul stracha. 

Rodzic  pyta: Co to jest strach?; Kiedy strach się pojawia?; Jak wygląda?; Czy w ogóle ma 

wygląd?; Co czujesz, gdy pojawia się strach?; Czego się boisz?; Co robisz, gdy pojawia się 

strach?; A co możesz teraz zrobić?.  

Proponuję obejrzenie krótkiego filmiku pt. „Strach ma wielkie oczy” link – 

youtube.com/watch?v=QAkXFZ6-ciQ, który jest nawiązaniem do tematu. Na jego podstawie 

możemy porozmawiać z dzieckiem o tym czego się boi, co to jest strach i jak możemy sobie z 

nim radzić. 

 

 „Strachy na lachy” – zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem, doskonalenie 

pamięci poprzez naukę krótkich rymowanek. Rodzic mówi: Gdy przychodzi strach, gdy nie 

wiesz. co zrobić powiedz rymowankę. Dziecko otrzyma kolorową szyfonową chustkę, porusza 

się zgodnie z muzyką: skrada się, rozgląda się w koło, zachowuje ostrożność, porusza się w 

pozycji pochylonej, zalęknionej. Podczas pauzy recytują rymowankę: 

Strachu, strachu, rozchmurz się! 

Strachu, strachu, przytul się! 

Czarno, ciemno znika już... 

Słońce, jasno jest tuż, tuż! 

Następnie robi śmieszne figury, miny, przytula się, potrząsa kolorowymi chustami, wykonuje 

śmieszny taniec.  

 

„Strach ma wielkie oczy”- praca plastyczna. Drodzy rodzice!. Zaproponujcie, aby Wasze 

dziecko spróbowało stworzyć stracha. Jak go sobie wyobrażają. Może to być strach 

stworzony np. z opakowań po jajkach. Druga propozycja to stworek powstały z kleksa czyli 

rozlanej na kartce farby. Oczywiście dzieci mogą wymyśleć swojego stracha z dostępnych w 

domu materiałów. Życzę miłej zabawy w „oswajanie strachów”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Kolorowe koła” – tworzenie kompozycji według własnej wyobraźni, podawanie nazw 

powstałych form. Rodzic  rozkłada przed dzieckiem „straszny papier”. Pyta: Z jakiego 

powodu jest straszny? (ciemny, ponury, bez kolorów, smutny).  Przygotowujemy kolorowe 

koła i klej w sztyfcie. Następnie prosimy dziecko, aby zmieniło „straszny papier” w radosny i 

kolorowy. Dziecko układa z kół dowolną kompozycje, może przyklejać koła jedno na drugie, 

obok siebie, zaginając je. W trakcie pracy Rodzic  wspiera dziecko, motywuje je, podpowiada 

różne rozwiązania. Po skończonej pracy dziecko recytuje rymowankę, wyklaskując ją: 

Strachu, strachu, rozchmurz się! 

Strachu, strachu, przytul się! 

Czarno, ciemno znika już... 

Słońce, jasno jest tuż, tuż! 

Dziecko nazywa swoją kompozycje, próbuje nadać jej tytuł.  
 


