
„Pan Krokodyl i powrót do przedszkola” po izolacji 

Zajęcia z elementami bajkoterapii 

Cele: 

 wyjaśnienie dzieciom, dlaczego nie mogą wziąć swojej ulubionego pluszaka do 

przedszkola 

 uzmysłowienie, dlaczego w przedszkolu będą panowały inne zasady niż przed 

epidemią 

 nauczenie prawidłowego dbania o higienę 

Wiek uczestników: 4 - 6 lat 

Czas trwania zajęć: 45 – 60 minut 

Formy pracy:  

 indywidualna 

 grupowa 

Metody pracy: 

 rozmowa kierowana 

 dyskusja 

 praca z tekstem 

 ekspresja plastyczna 

 metody aktywizujące 

Środki i materiały: 

 tekst bajki 

 plastelina lub ciastolina 

Literatura: 

Tekst bajki Joanny Kochańskiej Pan Krokodyl i powrót do przedszkola 

http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-

powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf 

Przebieg zajęć: 

1. Dlaczego od jakiegoś czasu musimy częściej niż zwykle myć ręce i nosić maseczki? – 

rozmowa  

2. Czy można się przytulać do innych ludzi?  – swobodne wypowiedzi dzieci 

3. Wysłuchanie bajki o Franku . 

4. Pytania do tekstu: 

 Z czego cieszył się Franek? 

http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf
http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf


 Jak zareagował na wiadomość, że nie może wziąć do przedszkola swojego 

ulubionego pluszaka Krokodyla? 

 O czym Franek rozmawiał z tatą? 

 Do jakich nowych zasad będzie musiał przyzwyczaić się Franek? 

 Jakie zabawki będą czekały na dzieci w przedszkolu? 

 Z kim Fanek chciał zrobić wyścigi samochodowe? 

 Do kogo chciał się przytulić Franek po przyjściu do przedszkola? Czy mógł? 

 Co postanowił zrobić dla pana Krokodyla w domku? 

5. Czy wy również macie swoje ulubione pluszowe zabawki? - swobodna rozmowa z 

dziećmi. 

6. Dlaczego musiały zostać w domu? – rozmowa kierowana 

7. Rozdajemy dzieciom plastelinę lub ciastolinę i prosimy, aby ulepiły miniaturkę swojej 

ulubionej zabawki, która musiała zostać w domu. 

8. Dzieci lepią swoje zabawki a następnie opowiadają o nich. 

9. Czy będzie wam mniej smutno mając miniaturkę  zabawki w przedszkolu? – 

swobodne wypowiedzi dzieci 

10. Rundka na zakończenie 

Dokończcie zdanie: Lubię swojego pluszaka/zabawkę bo… 
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