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Tej nocy Amygdalka nie mogła spać, przewracała się w 
łóżeczku z boku na bok, próbowała zamykać oczka - ale coś jej 

nie dawało spokoju. Jutro rano nadejdzie wielki dzień, 
mamusia zaprowadzi Amygdalkę i jej braciszka Hipokampka

pierwszy raz do przedszkola. „Ciekawe jak tam będzie” –
myślała Amygdalka, „i czy mamusia będzie z nami?”



W tym samym czasie Hipokampek spał sobie smacznie, 
śniąc o nowych kolegach i nowych zabawkach, 

których będzie tak dużo w przedszkolu.



Rano po nieprzespanej nocy Amygdalka czuła się zmęczona.
Bolał ją brzuszek i czuła niewytłumaczalny niepokój. 

W końcu, gdy myła ząbki z jej oczek zaczęły kapać łezki.



W tym samym czasie, Hipokampek nieświadomy tego co się dzieje  
z jego siostrzyczką, zajadał śniadanie z wielkim apetytem.



Mamusia stanęła w drzwiach pokoju i powiedziała do dzieci: 
„Chodźcie kochani idziemy do przedszkola”



Na słowa mamusi, Amygdalka zaczęła strasznie głośno 
krzyczeć, płakać, tupać nóżkami „nie pójdę do przedszkola!!!!!!”

„nie, nie chcę!!!!” Hipokampek próbował jej wytłumaczyć, że 
przedszkole jest bardzo miłe i w przedszkolu jest miło, ale 

Amygdalka wcale nie słuchała!



Mamusia posadziła Amygdalkę na kolankach, przytuliła i 
zaczęła tłumaczyć:



W przedszkolu wszystkie dzieci czują to co ty.
Poznasz nowych kolegów i koleżanki.

W przedszkolu są super zabawki i książeczki.
Nie będziesz sama, gdyż w przedszkolu są kochane panie 

przedszkolanki, które cię przytulą i wezmą na kolanka gdy się
będziesz bać – musisz im tylko powiedzieć co czujesz.

W przedszkolu zjesz pyszne śniadanko, obiadek i 
podwieczorek.

Gdy będziesz zmęczona możesz się położyć na leżaczku i 
odpocząć.

Będziesz mieć swoją szafeczkę na buciki i ubranka.
A poza tym mamusia i tatuś przyjadą po ciebie i braciszka po 
pracy i będzie wiele radości i będziemy z was bardzo dumni.



A czy wiesz że hipokamp i amygdala są prawdziwe!

Są to takie specjalne miejsca w twojej główce, które pozwalają
ci myśleć i odczuwać emocje takie jak strach, złość, 

zagniewanie, ale i radość i entuzjazm.
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A czy wiesz jak to się dzieje, że możesz się złościć?

Otóż, gdy Amygdalka złości się i krzyczy, wtedy nie słyszy że 
Hipokampek ją pociesza. Jej krzyki są tak głośne, że 

Hipokampek nie jest w stanie jej przekrzyczeć aby zawołać
mamusię po pomoc.



Pokoloruj obrazek, na którym Amygdalka rozumie swoje 
emocje i bawi się wesoło z Hipokampkiem w przedszkolu.



A teraz zawołaj starszego braciszka lub siostrzyczkę, albo 
mamusię i tatusia, bo teraz razem wytłumaczymy starszym 

gdzie jest w główce hipokamp i amygdala i jakie pełnią funkcje.

Amygdala i hipokamp są to struktury tak zwanego układu 
limbicznego mózgu, zlokalizowane są po obydwu stronach 

mózgu – z prawej i lewej strony. 
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Jakie funkcje pelnią amygdala i hipokamp w mózgu?

Amygdala odpowiada za nasze emocje, a hipokamp kontroluje  
poziom jej emocji, oraz przesyła informacje do kory mózgowej.

Gdy amygdala traci kontrolę i jest nadaktywna, hipokamp nie 
może sobie z nią poradzić tak jak braciszek Amygdalki i nie 

umie jej wytłumaczyć, że nic złego się nie dzieje. Hipokampek
musi się strasznie namęczyć aby uspokoić Amygdalkę.



Dlatego tak ważne jest rozumienie swoich emocji, oraz tego 
co się dzieje w główce gdy się boimy - gdyż możemy sobie 

wytłumaczyć to co przeżywamy. Nasza kora mózgowa pozwala 
nam zrozumieć sytuację w jakiej się znajdujemy i możemy wtedy 
zechcieć się uspokoić i uśmiechać – tak jak Amygdalka, kiedy 

mamusia wytłumaczyła jej co się naprawdę dzieje. 

Pamiętaj jeśli podejmiesz decyzję, że się nie boisz iść do 
przedszkola – ten dzień będzie dla ciebie łatwiejszy. Poznasz 
nowych kolegów i koleżanki i okaże się, że w przedszkolu jest 

super!






