
Written by:

Cindy Faith Miller, Ph.D  
Bridget Gaertner, Ph.D

Wychowanie przedszkolne

CZĘŚĆ 1
RÓŻNORODNOŚĆ  
I AKCEPTACJA



NIEPRZEZNACZONE DO DYSTRYBUCJI

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, rozprowadzać ani przekazywać w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek 

środków, w tym kserować, nagrywać czy rejestrować z wykorzystaniem innych metod elektronicznych albo mechanicznych bez 

uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, za wyjątkiem krótkich cytatów zamieszczanych w opracowaniach krytycznych oraz niektórych 

innych sposobów pozakomercyjnego korzystania z tekstu przewidzianych prawem autorskim. 

W celu uzyskania pozwolenia na reprodukcję albo dodatkowych informacji prosimy sprawdzić stronę sanfordharmony.org

Tłumaczenie: 
Wojciech Tyszka

Redakcja: 
Magdalena Kosecka

Konsultacja merytoryczna: 
Magdalena Korsak

Współpraca redakcyjna: 
Alina Namiecińska 

Redakcja techniczna: 
Grzegorz Urawski

© 2017 Sanford Education Center 
Copyright for the Polish edition © Sanford Education Center and PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. 
Warszawa 2019

ISBN 978-83-262-3087-5

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. 
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02–460 Warszawa

Wydanie pierwsze 
Arkuszy drukarskich: 14 
Skład i łamanie: Grzegorz Urawski 
Druk i oprawa: Libra Print



1WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Spis treści

Spotkanie z Zi....................................................................................................................................2
Tekst: Bridget Gaertner i Ashley Bustamante

Ilustracje: Shaun Cochran

Odnajdywanie podobieństw ....................................................................................................34
Tekst: Bridget Gaertner i Ashley Bustamante

Ilustracje: Shaun Cochran

Docenianie różnorodności ........................................................................................................62
Tekst: Bridget Gaertner i Ashley Bustamante

Ilustracje: Shaun Cochran

Bycie częścią grupy ......................................................................................................................90
Tekst: Bridget Gaertner i Ashley Bustamante

Ilustracje: Shaun Cochran

UWAGA DO NAUCZYCIELA

W książce pojawia się tekst na niebiesko i na czarno. Kolorem 

niebieskim wyróżniono te fragmenty, które dostarczają pomysłów 

i tematów do dyskusji z dziećmi przed rozpoczęciem i w trakcie 

lektury opowiadania. Dzięki temu podczas słuchania historyjki 

o Zi dzieci mogą się wykazać zaangażowaniem, myśleniem 

przyczynowo-skutkowym i chęcią do nauki. Tekst główny – wyróżniony 

kolorem czarnym – to fikcyjna opowieść mająca uświadomić dzieciom 

potrzebę otwartości na innych, szacunku wobec drugiej osoby 

i wrażliwości na jej potrzeby.

Więcej informacji na temat programu Sanford Harmony na stronie sanfordharmony.pwn.pl
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SPOTKANIE Z ZI
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CZY POZNAŁYŚCIE KIEDYŚ 
JAKIEGOŚ NOWEGO KOLEGĘ/
JAKĄŚ NOWĄ KOLEŻANKĘ?  
DLACZEGO DOBRZE JEST 
MIEĆ PRZYJACIÓŁ?
W tej opowieści kilkoro dzieci, takich jak wy, poznaje nowego kolegę – i to nie byle 

jakiego, bo ufoludka o imieniu Zi. Nie jest on ani chłopcem, ani dziewczynką – 

to po prostu Zi! Dzieci postanawiają pomóc Zi dowiedzieć się czegoś więcej o ludziach 

żyjących na Ziemi, a także o przyjaźni.

Słuchając tej opowieści, zwróćcie uwagę na to, co mówią występujący 

w niej bohaterowie, a także, co czują, poznając nowych kolegów.
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Był piękny, słoneczny dzień, idealny do zabawy z kolegami. 
Na placu zabaw kilkoro dzieci bawiło się w domku na drzewie, 
gdzie spotykały się każdego popołudnia. Ale ten dzień miał być 
inny niż wszystkie, bo właśnie dzisiaj miało wydarzyć się coś 
niespodziewanego…
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Nagle dzieci usłyszały głośne BUM! Brzmiało to tak, jakby coś wybuchło 
tuż przed ich domkiem.
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– Chyba widzę coś w krzakach – powiedział Janek, wyglądając przez 
okno. – Pójdę i sprawdzę, co to takiego.

– Pójdę z tobą – zaproponowała jego przyjaciółka Kasia.

Dzieci ostrożnie zeszły po drabince z domku na drzewie, a potem 
jeszcze ostrożniej zaczęły iść w kierunku krzaków. Po-wo-lut-ku. 
Po ci-chut-ku.
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Kiedy dzieci zajrzały za krzaki, nie mogły uwierzyć własnym oczom. 
Był tam lśniący pojazd kosmiczny, a tuż obok niego mały, zielony 
ufoludek. Ufoludek miał uszy podobne do małych trąbek i pomarańczową 
antenkę w kształcie litery Z.
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Dzieci wyszły zza krzaków, żeby porozmawiać z ufoludkiem. 

– Mam na imię Janek, a to jest Kasia, moja przyjaciółka. A kim ty jesteś?

– Ja mam na imię Zizizazazozozuzu – odpowiedział z uśmiechem 
ufoludek.

Dzieci roześmiały się.

– Ładne imię, ale trochę trudno je wymówić.

– Ja też mam z tym problemy – przyznał ufoludek. – Możecie do mnie 
mówić po prostu Zi.
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Dzieci zaprosiły Zi do swojego domku na drzewie, by przedstawić go 
reszcie przyjaciół. 

– A kto to taki: przyjaciel? – zapytał Zi.

– Przyjaciel to ktoś, kogo bardzo lubisz i z kim spędzasz dużo czasu – 
wyjaśniła Kasia. – Ja często bawię się z moimi przyjaciółmi.

Zi chyba nie do końca zrozumiał.

– Zdaje się, że musimy cię wiele nauczyć – stwierdziły dzieci.
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Janek i Kasia przyprowadzili Zi do domku, żeby poznał inne dzieci. 
Wszystkie bardzo się ucieszyły na spotkanie z nowym kolegą.
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Kaja
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Dzieci podeszły do Zi, żeby się z nim przywitać.

– Cześć Zi, witamy w naszym domku na drzewie.

Zi uśmiechnął się nieśmiało i pomachał do 
wszystkich nowych kolegów.
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Czy wy też chcecie przywitać się z Zi?
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