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Wprowadzenie

Zbuduj emocje 
Podrecznik nauczyciela — wprowadzenie
Do kogo jest skierowany ten podrecznik?
„Zbuduj emocje” Podręcznik nauczyciela  jest przeznaczony dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego  Ma on być pomocą dla nauczycieli, którzy pracują 
z dziećmi nad rozwojem zdolności społecznych, takich jak rozpoznawanie i zrozumienie 
emocji, wyrażanie osobistych preferencji oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

Do czego słuz¬ y podrecznik?
Podręcznik nauczyciela „Zbuduj emocje” w ciekawy i wciągający sposób pomaga 
badać emocje i rozwijać empatię  Uzupełnione barwnymi ilustracjami zajęcia ukazują 
postacie przeżywające różne historie i doświadczające sytuacji, z którymi przedszkolak 
może się zidentyfikować  Przykładem może być opowieść o tym, jak Janek próbuje 
nauczyć się chodzić po równoważni, ale ciągle spada  Czy wykaże się wytrwałością? 

Podręcznik nauczyciela „Zbuduj emocje” pomaga nauczycielom w prosty, a jednocześnie 
ciekawy sposób opowiadać o ważnych sprawach dotyczących emocji i życia 
społecznego  Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać własne i cudze uczucia oraz 
preferencje na przykładzie wydarzeń, które mogłyby mieć miejsce w każdym przedszkolu  

W ten sposób stopniowo poznają emocje bez przyklejania im etykietki „dobrych” lub 
„złych”  Dzieci dowiadują się, że emocje są reakcją na rozmaite bodźce i poznają 
sposoby radzenia sobie z nimi  Dzięki zajęciom dzieci zaczną również rozumieć, że 
istnieje wiele różnych rodzajów emocji  Nauka nowego słownictwa pozwoli im z kolei 
sprawniej opisywać i wyrażać uczucia  Możliwość ćwiczenia nowego słownictwa 
w zrozumiałym kontekście będzie bardzo korzystna dla dzieci, które uczą się 
drugiego języka  Zajęcia zawierają wskazówki wizualne i historyjki, które pomagają 
dzieciom pojąć znaczenie słów 

Podczas każdych zajęć kluczowe pytania pomogą poprowadzić dzieci przez proces 
indywidualnego zastosowania umiejętności społecznych i emocjonalnych  Ćwiczenia 
obejmujące budowanie z klocków LEGO® DUPLO® będą dla dzieci bodźcem 
rozwijającym kreatywność oraz zdolności współpracy i rozwiązywania problemów  

Zajęcia z podręcznika „Zbuduj emocje” można dopasować do potrzeb grupy 
i nauczyciela  Z jednego zestawu „Zbuduj emocje” może jednocześnie korzystać 
maksymalnie ośmioro dzieci  Zgodnie z zaleceniami podczas zajęć dzieci powinny 
pracować w parach z wybranymi „kolegami konstruktorami”  Historyjki dotyczące 
każdych zajęć można przedstawiać małym grupom albo wszystkim dzieciom 
podczas pracy w kole  Ćwiczenia można wykonywać przy rozmieszczonych w sali 
stanowiskach lub podczas pracy w małych grupach  Zwięzły opis tematów zajęć 
znajduje się w spisie treści  Po ukończeniu ćwiczeń wprowadzających zajęcia można 
realizować w dowolnej kolejności  

Aby dzieciom łatwiej było się wczuć w opowiadane historyjki, scenariusze i treść 
można dostosowywać do dynamiki grupy i rozkładu oraz wyposażenia sali  Pracę 
w kole można na przykład zamienić na „poranne spotkanie”, a zabawę na huśtawkach 
zastąpić inną, która będzie bliższa danej grupie przedszkolaków 

Dzieci różnią się zasobem informacji i słownictwa oraz doświadczeniem, więc efekty 
tych działań mogą być bardzo zróżnicowane  Dzieci będą budować różne modele, 
inaczej odgrywać role i odpowiadać ustnie  Dostosowanie pytań oraz opowieści, tak 
aby były dla nich interesujące, wspiera proces nauki  Dzieci nie zawsze mają ochotę 
budować postaci z historyjek — czasami wolą budować figurki, które przedstawiają je 
same lub znajome osoby  Dzięki takim zmianom proces edukacyjny staje się 
bogatszy i bardziej zindywidualizowany 
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Wprowadzenie

Zajecia z podrecznika nauczyciela „Zbuduj emocje” pozwola dzieciom:
• nauczyć się rozpoznawania i rozumienia emocji
• rozwinąć poczucie własnej efektywności
• nauczyć się odgrywania ról
• rozwinąć empatię
• nauczyć się rozwiązywać problemy

Co to jest?
• Podręcznik  nauczyciela „Zbuduj emocje” zawiera dwanaście scenariuszy zajęć
• Do ćwiczeń potrzebny jest zestaw LEGO® Education „Zbuduj emocje” (45018)
• Zajęcia z podręcznika „Zbuduj emocje” są zgodne z metodyką 4Z (4C) 

Struktura zajeć
Zajęcia są skonstruowane tak, aby nauka przebiegała w sposób naturalny  Jest to tak 
zwana metodyka 4Z (4C) LEGO Education, dzięki której dzieci osiągają sukcesy 
w nauce  Dwa pierwsze etapy lekcji to Zacznij i Zbuduj  Można je przeprowadzić 
podczas 20-minutowej sesji  Aby upewnić się, że dzieci będą się aktywnie 
angażować, etapy Zastanów się i Zastosuj można odłożyć na kolejne spotkanie 

Zacznij
Podczas tego etapu dzieci poznają opowieści i rozmawiają  Ma to na celu pobudzenie 
ich ciekawości i wykorzystanie posiadanej wiedzy, a jednocześnie przygotowanie ich 
do dalszej nauki 

Zbuduj
Na tym etapie dzieci uczestniczą w ćwiczeniach konstrukcyjnych  Budują modele 
osób, miejsc, rzeczy i pojęć, jednocześnie porządkując w głowie i zapamiętując nowo 
zdobyte informacje związane z budowlami 

Zastanów sie
W trakcie tego etapu dzieci mają szansę porozmawiać i zastanowić się nad tym, 
co zbudowały, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami zdobytymi na etapie 
konstruowania  W trakcie każdych zajęć dzieci są zachęcane, by wykorzystywać 
zbudowane modele do zabawy w odgrywanie ról i rozwiązywanie konfliktów 

Zastosuj
Na tym etapie dzieci podejmują nowe wyzwania, bazując na pojęciach, których się 
nauczyły wcześniej  Podczas tych rozszerzonych ćwiczeń dzieci uczą się 
praktycznego stosowania nowo nabytej wiedzy 

Czy zauwaz¬ yliście?
Przy opracowywaniu zajęć z podręcznika „Zbuduj emocje” opierano się na 
wytycznych organizacji NAEYC i programu HeadStart z zakresu rozwoju społecznego 
i emocjonalnego  Ich omówienie znajdziesz w tabeli rozwijanych umiejętności  
W określeniu, czy dziecko rozwija odpowiednie umiejętności społeczne 
i emocjonalne, może pomóc lista celów umieszczona na końcu każdych zajęć  
Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone 
podczas zajęć, lub prezentowanym w ich trakcie informacjom 
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Rozwiązania LEGO® Education dla przedszkoli 
pobudzają naturalną ciekawość dzieci do wspólnego 
poznawania świata i nauki poprzez zabawę. 
Oferowane rozwiązania dla przedszkoli wspomogą 
rozwój Twoich przedszkolaków w następujący sposób: 

–  dając im odpowiednie umiejętności społeczne 
potrzebne do tego, aby porozumiewać się 
i współpracować z otaczającym ich światem;

–  pozwalając im na odkrywanie własnych zdolności 
i zdobywanie podstawowych kompetencji życiowych; 

–  pomagając w opanowaniu kluczowych umiejętności 
potrzebnych w szkole, skupiających się wokół 
czterech najważniejszych obszarów wczesnego 
rozwoju dziecka: twórczych poszukiwań, rozwoju 
społecznego i emocjonalnego, podstaw matematyki i 
nauki oraz umiejętności językowych i literackich.

Pomóz¬ dzieciom przedszkolnym 
w rozwijaniu waz¬nych umiejetności

Dowiedz sie wiecej...


