
Przedszkole talentów 

 XIII EDYCJA 
Miejskie Przedszkole Nr 8 

ul. Łódzka 86 

95-100 Zgierz 

tel. 42 716-28-39 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji  

zadania 9 

 

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z 

wykorzystaniem zabawek przedszkolnych nt. 

kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie 

można wprowadzić elementy dramy. 

Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie 

daleko idącej ostrożności w kontaktach z 

nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą 

poznać nasz adres,  wybranie odpowiednich 

postaw w danej sytuacji. 

 

W miesiącu lutym 2018 roku, w naszym przedszkolu odbył się spektakl teatralny                              

w wykonaniu Teatru i Profilaktyki "Maska" z Krakowa, który gościł w naszej placówce.                         

W niezwykle barwny, dynamiczny i zabawny sposób dzieci zdobyły wiedzę na trudne tematy 

dotyczące ich bezpieczeństwa: 



 

- rozróżnianie dobra i zła 

- kształtowanie postaw asertywnych ( także w relacji z nieznajomym – obcym) 

- rozwijanie umiejętności zachowania się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały teatrzyk, śledziły losy bohaterów, z wielkimi 

emocjami reagowały, gdy następowała trudna i niebezpieczna sytuacja w czasie spektaklu. 

 

 

 

Część dzieci dodatkowo musiała wczuć się w wybrane role , i reagować na prawdziwe 

zadania na scenie. Po przedstawieniu dzieci szybko wyciągnęły wnioski z bardzo 

ryzykownego zachowania występujących w spektaklu postaci. 

 



 

 

     

 



Podsumowującym działaniem wykorzystując metodę „burza mózgów” było wspólne 

ustalenie, kim może być osoba „obca” i jakie mogą być sytuacje zagrażające bezpieczeństwa 

dziecka w najbliższym otoczeniu. 

 

 

     Podane przez dzieci przykłady zostały wykorzystane do organizowania zabaw teatralnych i 

odgrywania scenek dramowych typu: co zrobisz gdy? 

- nieznajomy zaprosi Cię na spacer z psem? 

- zaczepia nas na placu zabaw, daje zabawki, słodycze? 

- proponuje, że coś nam kupi? 

- chce nas odebrać z przedszkola podając się za znajomego rodziców? 

- chce wejść do domu kiedy jesteśmy sami? 

- wypytuje o adres, rodziców, co mamy  w domu? 

- oferuje przejażdżkę samochodem? 

     Dzięki temu spotkaniu, dziś już wszystkie przedszkolaki wiedzą, że nie każdemu 

dorosłemu należy ufać, nawet temu, który wygląda przyjaźnie. Kiedy „nieznajomy” nakłania 

nas do czegoś, co nam się nie podoba, wypytuje o różne rzeczy, chce coś pokazać, podarować 

należy stanowczo powiedzieć NIE, wycofać się z kontaktu.   



     Dzieci wiedzą również, że same też musza przestrzegać zasad bezpieczeństwa: nie wolno 

samemu oddalać się od opiekunów, należy unikać ustronnych miejsc i bawić się na placu 

zabaw w grupkach. 

     Omawiane sytuacje wzbudziły u dzieci wiele emocji i stały się inspiracją do licznych 

własnych zabaw teatralnych, związanych z prawidłowym zachowaniem w kontaktach z 

obcymi ludźmi. . 

 

 



 

 

 

 

 


