
Fotorelacja z realizacji  
modułu V- ODWAGA 

Realizacja: odważne przedszkolaki  

z Oddziału Przedszkolnego  

przy SP im. Orła Białego w Biernej 



Witamy w świecie superbohaterów… 

• Powitanie z superbohaterami z filmu 
rozpoczęliśmy w  rytm utworu Marsz 
Radetzky’ego.  

• Następnie wspólnie zastanawialiśmy 
się, kto może być superbohaterem, 
jakie cechy powinny go wyróżniać i 
gdzie na co dzień możemy spotkać 
superbohaterów. Odpowiedzi były 
przeróżne i oczywiście zazwyczaj ściśle 
związane z doświadczeniami dzieci. Jako 
superbohaterów wymieniały m.in. 
postaci bajkowe, policjantów, 
strażaków, lekarzy, rodziców, dziadków. 

• Niespodzianką podczas zajęć był 
wyjątkowy gość z zaprzyjaźnionej OSP w 
Biernej. Pani Ania poopowiadała nam o 
pracy strażaka, która niewątpliwie 
wymaga ogromnej odwagi i 
poświęcenia. Jak się okazało szczególnie 
dla męskiej części naszej grupy to 
właśnie m.in. strażacy są 
superbohaterami. 





Kolejne rozważania nt. 
superbohaterów, których 
możemy spotkać na co 
dzień przywiodły nas 
myślami do naszych 
najbliższych, kochanych 
mamuś i tatusiów. I 
wiązało się to oczywiście z 
ich świętem. Dla wielu z 
nas to właśnie rodzice są 
jak bohaterowie, których 
chcemy naśladować i 
których cechy bardzo nam 
imponują. 



A oto zwyczajni- niezwyczajni 
bohaterowie dnia codziennego… 



… nasi rodzice 

























Czym jest dla mnie odwaga? 



Jesteśmy odważni jak Strażak Sam- 
projekcja filmu animowanego 



Honor i odwaga 

Nauczyliśmy się słów 
piosenki „Honor i 
odwaga”, 
improwizowaliśmy 
ruchem, odnieśliśmy 
się do piosenki w 
naszych późniejszych 
rozważaniach. 



Odwaga i strach… 

Dzieci wysłuchały opowiadania  

pt. „Odwagi zajączku” i odpowiedziały na pytania 
nawiązujące do treści. 



Superbohaterowie przybywajcie ! 





Superbohater oczami przedszkolaka 



Relaksacja 

 

 

Stworzyliśmy również 
postaci bohaterów na 
ruchomym „płótnie”- na 
plecach kolegi/ koleżanki. 
Było przezabawnie. 



Ponadto… 

 wysłuchaliśmy 
opowiadania „Strach ma 
wielkie oczy” 
pochodzącego  z serwisu 
miastodzieci.pl; 

 wysłuchaliśmy bajki pt.  
„Stefek Burczymucha”; 

 rozmawialiśmy o naszych 
lękach i sposobach 
radzenia sobie z nimi; 

 przygotowaliśmy gazetkę 
ścienną nt. oswajania 
lęków i strachów. 



Udział w projekcie EMOCJA był dla nas 
niezapomnianą przygodą pełną  

emocjonujących doświadczeń.  

Dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w projekcie  

i (mamy nadzieję) do zobaczenia  

w przyszłym roku szkolnym ;) 



Dziękujemy 


