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Osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu scenariusza: 
Dziecko, poprzez tłumaczenie maskotce okoliczności związanych z koszmarami sennymi, samo 
zaczynie szybciej oswajać się z taką trudną sytuacją.  W nocy najprawdopodobniej  łatwiej i z większym 
zrozumieniem wejdzie w rolę opiekuna maskotki. W efekcie  odsunie swój lęk i szybciej zapomni  
o przykrej sytuacji. 
 
1. „Utul misia” – zabawa inscenizowana  
Osoba bawiąca się z dziećmi kładzie misia do łóżeczka i opowiada historię o tym, że miś jest 
zmęczony i idzie spać. Wygodnie układa się do snu, przykrywa kołderką i zasypia. Po chwili budzi się  
z płaczem (osoba bawiąca się dziećmi ilustruje zachowanie misia) i woła dziecko po imieniu. Dziecko 
podchodzi i rozmawia z misiem, stara się go utulić i uspokoić, tłumacząc, że to tylko sen. Może 
zaśpiewać misiowi kołysankę (kołysanka może być wymyślona i zaimprowizowana przez dziecko). 
 

2. „To tylko sen”  – zabawa plastyczna  
Osoba bawiąca się z dziećmi opowiada historyjkę o tym, jak pewnemu dziecku  przyśnił  się zły sen. 
Podczas opowiadania rozlewa na kartonie plamę z farby (może wykonać decalkomanię, czyli nałożyć 
klika kropli farby na karton, a następnie poprzez złożenie kartki i roztarcie kropli uzyska efekt plamy). 
Na podstawie kształtu plamy wspólnie wymyślają, co przyśniło się dziecku. W dalszej części zabawy 
dzieci robią swoje plamy, po czym przekształcają je w misia, doklejając  różne elementy: uszy, oczy, 
pyszczek. (Elementy te, np. z żółtej kartki, przygotowuje wcześniej osoba prowadząca zabawę).  

 

RADY DLA RODZICÓW: 
Niespokojny sen u dzieci jest częstym zjawiskiem. Przynajmniej raz w tygodniu, koszmary nocne 
zdarzają się u 25% dzieci. Przyczyny są różne  i należą do nich: 

– nadmiar wrażeń w ciągu dnia, 
– stres związany z  trudnymi sytuacjami w rodzinie lub przedszkolu, 
– nadmierne zmęczenie fizyczne. 
 

Rodzice mogą sprawić, by niespokojne sny stały się mniej dotkliwe, zapewniając dziecku: 
• Odpowiednie miejsce do spania: 

– spokojne,  ciche, wygodne,  w ciepłej kolorystyce, 
– przytłumione światło. 

• Nastrój: 
– relaksacyjna muzyka (rozluźni, uspokoi dziecko), 
– czytanie do snu pogodnych, miłych bajek. 
 

• Czas: 
– rozmowa na temat, co wydarzyło się w ciągu dnia (przeżycia, niepokoje, trudności), 
– obserwacja zachowania dziecka  w ciągu dnia – czy nie jest zalęknione, wycofane,  

       podenerwowane, małomówne, 
– kontrola bajek, które dziecko ogląda – czy nie ma w nich zbyt dużo potworów i przemocy. 
 

• Lekki posiłek wieczorem, bez węglowodanów. Słodycze  mogą spowodować nadmierne 
pobudzenie mózgu – w efekcie marzenia senne są silniejsze i bardziej wyraziste. 

• Ograniczenie wysiłku fizycznego – duży wysiłek w ciągu dnia i  zmęczenie mogą przyczynić się 
do wywołania koszmarów.  


