
Ogólny  scenariusz   Projektu  Szanuję ,Akceptuję ,Rozumiem 

 

I etap   Dzieci zastanawiały się co mogą powiedzieć o każdym  koledze i koleżance   przedszkola i 

wtedy okazało się ,że są dzieci ,które zachowawują się inaczej niż my z którymi mało się bawimy , 

które mówią  niezrozumiałe dla nas słowa . 

Wtedy przyszedł do  naszego przedszkola gość 'Tygrysek -Autystyczek'-wyjaśnił nam  czego się 

boi,   kiedy  mu jest smutno , a kiedy  musi odpocząć bo ma za dużo wrażeń .Pozwoliło nam to 

zrumieć ,  niektóre zachowania naszych kolegów . Już wiemy ,że kiedy krzyczymy i biegamy to 

możemy sprawić ,że nasi koledzy tacy sami jak tygysek mogą czuć . Niektóre dzieci  wcielały  się 

w 'Tygryska -Autystyka ' co jeszcze lepiej pozwoliło nam zrozumieć zachowania  nietórych naszych 

kolegów .Wie także  ,że nie musimy się ich bać ,lecz bawić inaczej w inny sposób  z  nimi . 

 

II etap 

Przyponieliśmy sobie ,że wszyskie dzieci ,mimo, że mieszkają w różnych krajach , noszą różne 

ubrania i mają różny kolor skóry to lubia się bawić , kochają swoje mamy i  umieją 

rysować ,układać  śmiać się czy płakać .Wszyscy jesteśmy dziećmi i możemy razem  wspólnie się 

bawić.Wykonaliśmy pracę plastyczną 'Mój strój ' -każde dziecko mogło wybrać sobie strój dziecka 

z różnych krajów i namalować go .Na koniec  zrobiliśmy wystawę naszych prac i wpólne zdjęcie. 

 

III etap 

Okazało się ,że jeszcze  mamy kolegów , którzy mówią czasem  inaczej niż my . Z pomocą przyszła 

nam pani Kasia ,która  uczy j, angielskiego .Nauczyliśny się wpólnie piosenki 'How are you? ' i już 

wiedzieliśmy jak mówić do  kolegi ,który rozumie na razie tylko ten język . Znamy jeszcze kilka 

innych słów Don't , sit down , stand up, good  boy .Umiemy taż kilka słów po rosyjsku bo mamy 

kolegę do którego czasem trzeba powiedzić w tym języku ,wtedy on lepiej rozumie co szie dzieje . 

Wszyscy razem  nauczyliśmy się zabawy 'Do przodu krok , do tyłu krok '   

Tak więc mimo ,że jesteśmy różni ,potrafimy się razem bawić i wiemy ,że to że jesteśmy inni nie 

znaczy gorsi lecz ciekawsi . Wiemy też ,że nie warto się bać ,lecz trzeba zrozumieć  co się dzieje i 

zapytać dlaczego ,ktoś płacze . 


