
Dzień 2 – 19.05.2020 r. 

NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI– „Co jest cięższe a co lżejsze” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na wtorek 19.05.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

Kochane dzieci. Na samym początku porozmawiajcie z waszymi Rodzicami  na temat uczuć i 

emocji, które mamy w sobie w zależności od różnych sytuacji  

Co to są uczucia? 

Gdzie rodzą się uczucia?  

 

Emocje to coś co rodzi się w naszym sercu, poprzez różne sytuacje i okoliczności, których 

jesteśmy uczestnikami - ich źródłem jest wszystko co nas otacza. Emocje nie są ani dobre ani 

złe. Nie podlegają ocenie moralnej, zatem każdy ma prawo czuć się szczęśliwy jak i zły. 

Najważniejsze jest to co robimy z tymi emocjami czy i w jaki sposób pokarzemy nasze 

emocje innym. 

 

Pokaż jak się czujesz gdy: 

• rodzice cię chwalą, 

• ktoś sprawi ci przykrość 

• jesteś głodny 

• dostaniesz prezent 

• ktoś przyłapie cię na kłamstwie 

• boli cię ząb 

• boisz się dużego psa 

• teraz 

 

I. Posłuchajcie wiersza D. Gellner „Zły humorek” 

Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość wyłazi mi uszami 

i rozmawiać nie chcę z wami! 

 

A dlaczego? Nie wiem sama. 

Nie wie tata, nie wie mama... 

Tupię nogą, drzwiami trzaskam 

i pod włos kocura głaskam. 

 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam - 

taka zła okropnie byłam. 

 

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

- Co to znowu za humory? 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 



Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło,!? 

Wyszłam z domu na podwórze, 

wpakowałam się w kałużę. 

 

Widać, że mi złość nie służy, 

skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

wcale nie jest mi wesoło... 

 

Nagle co to? Ktoś przystaje. 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, Tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

 

Przyszedł pies i siadł koło mnie, 

kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: 

- Pobrudziłaś się troszeczkę! 

 

Widzę, że się pobrudziłam, 

ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została, 

NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! 

 

 

II. Zabawa „Dokończ zdanie” 

- Jestem zły gdy ...  

- Cieszę się gdy ... 

- Jestem smutny gdy ... 

- Jestem zdziwiony gdy ... 

 

III. Co jest cięższe, a co lżejsze?.  

Przygotujcie sobie kilka zabawek. Które z nich są ciężkie, a które nie?.  Jak można to 

sprawdzić?.  

Połóżcie przedmioty na stole i dmuchając na nie obserwujcie co się z nimi dzieje. 

Zastanówcie się dlaczego jedne z nich spadają na podłogę a inne nie. Wyciągnięcie 

wniosku, że jedne spadły, bo są lekkie, a inne nie, bo są ciężkie. 

 

IV.  Eksperymenty z wodą – co pływa, a co tonie?.  

Wykorzystamy do tego zadania zabawki z poprzedniego ćwiczenia. Wrzucamy je do wody. 

Po przeprowadzeniu doświadczenia odpowiadamy na pytanie: -  

„ Jakie przedmioty utonęły?” 

- „Które nie utonęły?” 

- „Dlaczego jedne utonęły, a inne nie?” 

Wyciągnięcie wniosku, że przedmioty, które utonęły – są ciężkie, a przedmioty pływające 

na powierzchni – są lekkie. 

 

 

 



IV. Wykonaj ćwiczenie Karta pracy, cz. 4, s. 55.  

Pokoloruj w każdej parze cięższy przedmiot. Dokończ  rysowanie wag według podanego 

wzoru. 

 

V. Połuchaj wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie nazw miesięcy. 

W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzają za Rodzicem. – na jednym wydechu – nazwy 

miesięcy.  

Jakie miesiące w roku mamy?  

Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?  

Komu nie sprawi trudu zadanie,  

niech rozpoczyna ich wyliczanie.  

Powietrza dużo buzia nabiera  

i na wydechu nazwy wymienia:   

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień. *  

Jeśli za trudne było zadanie,  

ćwicz dalej z nami to wyliczanie: − styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 

sierpień, wrzesień, październik*,  

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


