
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚĆI  

21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości. Jest to jedno z tych nietypowych świąt, które 

wywołuje w nas pozytywne emocje. Jest okazją, by podnieść naszą życzliwość i 

uprzejmość na wyższy poziom. Obchody Dnia Życzliwości sprzyjają integracji 

społeczności szkolnej i klasowej. Warto walczyć o to, by relacje między uczniami były nie 

tylko poprawne, ale nacechowane tolerancją i wzajemną sympatią.  

 

 

 

W pochmurne listopadowe dni wspaniale sprawdza się to wesołe święto. 

Przygotowaliśmy dla was klika zabaw, propozycję prac plastycznych oraz krzyżówkę                    

do rozwiązania. 

 

 
 

 



Zabawy na Dzień Życzliwości 
 

 

1. “Powitanie” 
Dzieci stają w dwóch kołach twarzą do siebie. Uczniowie z zewnętrznego okręgu 

przesuwają się w prawo kolejno witając się z osobą na przeciwko według polecenia 

nauczyciela. Po powrocie na swoje miejsce następuje zmiana polecenia. 

 podaj rękę i powiedz cześć 

 ukłoń się 

 uśmiechnij się 

 przywitaj się łapiąc się małymi paluszkami 

 witamy się prawymi łokciami, lewymi kolanami itd. 

2. “Pomidor” 
Znana zabawa na wywołanie uśmiechu na twarzy. Uczniowie dobierają się parami i 

próbują rozśmieszyć swojego partnera. Jeśli się uda, następuje zamiana ról. 

3. “Wzajemna pomoc” 
Dzieci spacerują po sali przy muzyce. Gdy muzyka ucichnie, uczniowie wykonują 

polecenia nauczyciela: 

 Pada deszcz, weź kolegę lub koleżankę pod parasol. 

 Przyjaciel skręcił nogę, pomóż mu dojść do domu (jedna osoba skacze na jednej 

nodze). 

 Jest bardzo ślisko, spróbujcie pomóc sobie idąc parami. 

 Wejdźcie z przyjacielem na wysoką górę. 

4. “Słoneczko życzliwości” 
Dzieci rysują lub piszą, co kojarzy im się z życzliwością np. serduszko, uśmiechnięta buzia 

itp. i następnie układają karteczki jako promyki do uśmiechniętego słoneczka. 

5. “Powiedz mi coś miłego” 
Uczniowie siedzą w kole. Przekazując kolorową maskotkę, mówią dziecku siedzącemu 

obok “coś” miłego np. Masz ładne włosy. Lubię, gdy się uśmiechasz. Dziękuje, że zawsze 

mi pomagasz. itp. 



6. Zabawa z chustą animacyjną – “Przybij piątkę” 
Dzieci trzymają chustę pod brodą. Nauczyciel wywołuje kolor np. czerwony, a stojące 

przy tym kolorze dzieci puszczają chustę i zamieniają się miejscami. W trakcie zamiany 

(pod chustą) przybijają piątkę z kolegą z naprzeciwka. 

7. “Iskierka życzliwości” 
Trzymając się za ręce tworzymy koło, a następnie serce. Puszczamy iskierkę życzliwości 

ściskając kolejno dłonie osoby stojącej obok, aż powróci do prowadzącego. Możemy 

wypowiedzieć wierszyk: Iskierkę życzliwości puszczam w krąg, niech powróci do moich 

rąk. 

 

 

Prace plastyczne na Dzień Życzliwości 
  

1. Kartki z życzliwymi pozdrowieniami 

Do kartek przyklejamy np. serduszka, pod spodem napis “Dzień Życzliwości”, a w środku 

wklejamy tematyczny wierszyk np. Niech uśmiech na Twojej twarzy zagości, bo dzisiaj 

jest Dzień Życzliwości. 

 

 

 

 



 

Z okazji tego miłego święta możemy również wykonać pracę plastyczną z serduszek np. 

królika, kotka, pieska, słonika, pingwinka czy rybkę. 

 

 

 

Krzyżówka na Dzień Życzliwości 
  

  

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/walentynkowe-inspiracje/
https://www.szkolneinspiracje.pl/walentynkowe-inspiracje/

