
Propozycje działań edukacyjnych na 18.05 – 22.05.2020 

 

„Wrażenia i uczucia” 

 

1. Zabawa muzyczno-ruchowa – swobodny taniec przy muzyce, na przerwę dziecko wymyśla 

miły ukłon do rodzica/rodzeństwa. 

2. „Buźki” – próba nazywania przez dziecko uczuć/emocji przedstawionej na twarzy rodzica. 

Następnie zamiana ról – dziecko pokazuje jakąś emocję i rodzic ma za zadanie odgadnąć. 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat uczuć i emocji, które mamy w sobie i okazujemy je  

w zależności do różnych sytuacji.  

- Co to są uczucia? 

- Gdzie rodzą się uczucia? 

4. Można wykorzystać poniższą planszę, aby dziecko rozpoznało uczucia ukazywane przez 

drugiego człowieka. 

 

5. Podróż samolotem do krainy uczuć. (Zabawa pochodzi z książki R. Portmann „Gry  

i zabawy przeciwko agresji”) 

Dzieci wraz z rodzicami wyruszają na wycieczkę do tajemniczej krainy. Wsiadają do 

samolotu i lecą naśladując ruchy zgodnie ze wskazówkami, które usłyszą. Można 

wykorzystać nagranie   „Samolot” z płyty dołączonej do książki „Podaj rękę – sposoby 

rozwiązywania konfliktów     wśród dzieci”, wyd. Małe Jeżyki). 



Wszyscy docierają do RADOSNEJ KRAINY. Jest tutaj piękna pogoda, świeci słońce, widać 

kolory (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). Następnie wsiadają do 

samolotu  i lecą dalej. Nagle robi się ciemno, słońce przestaje świecić a świat jest szary i 

bury. Docieramy do SMUTNEJ KRAINY. Mieszkańcy tej krainy stale chodzą smutni, nic im 

się nie chce robić, siedzą, leżą…. (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). 

Prowadzący pyta: czy smutek jest nam potrzebny? A co możemy zrobić, żeby poprawić sobie 

humor, kiedy jesteśmy smutni? 

6. Zabawa dydaktyczna: 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 

7. Zabawa „Dokończ zdanie” 

- Jestem zły gdy ...  

- Cieszę się gdy ... 

- Jestem smutny gdy ... 

- Jestem zdziwiony gdy ... 

8. Można również przeprowadzić taką zabawę, w której dziecko dostanie lusterko. Rodzic 

mówi: Pokaż, jak wygląda Twoja buzia, gdy jest radosna. Obejrzyj się w lusterku. A jak 

wygląda, gdy się złościsz? A gdy czegoś się boisz? A kiedy jesteś smutny? Na koniec dziecko 

robi radosną minę i sprawdza w lusterku, czy dobrze wykonało zadanie. Rodzic 

podsumowuje: Nauczenie się rozpoznawania i  nazywania tego, co czujemy, jest ważne. 

Każde uczucie jest dobre. Są uczucia łatwiejsze, przyjemniejsze, a także takie, które są mniej 

przyjemne. Jednak wszystkie uczucia są nam potrzebne. 

9. Masażyk 

Na plecach dziecka rodzic „rysuje” treść recytowanego wierszyka. Następnie rodzic zamienia 

się z dzieckiem miejscami i powtarza czynność: 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie pięścią) 

Lekarz w plecy stuka (delikatne pukanie palcami) 

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 



Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół) 

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję (wskazanie na siebie) 

Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera) 

10. Propozycje prac plastycznych: 

 https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=emocje%20karty%20pracy%20prze

dszkole&eq=emocje%20karty%20pracy&etslf=1354&term_meta[]=emocje%7Cautocom

plete%7C1&term_meta[]=karty%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=pracy%7Cautoco

mplete%7C1&term_meta[]=przedszkole%7Cautocomplete%7C1 

 https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1515-emocje-radosc-smutek-zlosc-

strach 

 https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1443-zegar-emocji 
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