
Propozycje  działań  edukacyjnych  z  dzieckiem  na  dni  od  11 V 20 r. – 15 V 20 r. 

 

Temat: Wrażenia  i  uczucia. 

 

11 V 20 r. – poniedziałek 

 

1. Zabawa ruchowa- Olbrzymy i skrzaty. Rodzic przygotowuje dwa instrumenty np. 

bębenek (może posłużyć plastikowa miska) i dzwoneczki ( można uderzać delikatnie łyżeczką 

o szklankę). Kiedy gra wolny i głośny rytm na bębenku, dziecko chodzi jak olbrzym– ciężko, 

na całych stopach – gdy słychać dzwonki, porusza się jak skrzat – szybko i lekko, na 

paluszkach. 

 

2. Rozmowa na  temat  uczuć: 

- Czym są uczucia? 

- Jakie uczucia znamy? 

- W jaki sposób możemy wyrażać swoje emocje i uczucia? 

 

Wprowadzenie do opowiadań G. Kasdepke – przedstawienie głównych bohaterów: 

przedszkolaki: Zosia, Rafałek, Bodzio, Rozalka, Grześ, oraz Pajacyk, pani dyrektor, pani 

Miłka i jej narzeczony – Kuba i miejsca (przedszkole), w którym znajdują się bohaterowie i 

rozgrywa się akcja opowiadań. 

 

Wysłuchanie  tekstu G. Kasdepke „Tęsknota” odczytanego  przez  aktora 

https://www.youtube.com/watch?v=EdPne-hJGII 

 

 Omówienie z dzieckiem treści opowiadania: 

- Kto występuje w opowiadaniu? 

- Jakie uczucia towarzyszyły Pajacykowi? 

- Co zrobiły inne dzieci, żeby mu pomóc? 

 

Rozmowa nt. uczucia tęsknoty. 

- Kiedy tęsknimy? 

- Jak się wtedy czujemy? 

- Co można zrobić, żeby pomóc osobie w takim stanie? 

 

Słuchanie tekstu G. Kasdepke „Miłość” czytanego  przez  aktorkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxHl5l_XbO4 

 

Omówienie  treści opowiadania. 

- Co się działo z bohaterami opowiadania ? 

- Kto w kim się zakochał ? 

- Jak zachowywały się osoby zakochane ? 

 

Rozmowa nt. uczucia miłości. 

- Kogo kochamy? 

- Jak okazujemy miłość? 

https://www.youtube.com/watch?v=EdPne-hJGII
https://www.youtube.com/watch?v=GxHl5l_XbO4


- Czy można kochać tylko ludzi? 

- Jak możemy wyrazić swoją miłość do zwierząt? 

- Co jeszcze możemy kochać? 

- Jakie kolory symbolizują uczucie miłości? 

- Czy jest jeden kolor, który najbardziej kojarzy się z tym uczuciem? 

 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat uczuć i emocji, które mamy w sobie w zależności od 

różnych sytuacji. Co to są uczucia? Gdzie rodzą się uczucia? 

Przedstawienie dziecku definicji emocji – dostosowanej do wieku i możliwości dziecka. 

 

(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.) 

 

4. Kostka emocji- drukujemy, wycinamy kostkę, a następnie ją składamy. Można także 

samemu przygotować taką kostkę, namalować podstawowe emocje i nakleić je na małe, 

kwadratowe pudełko. Dziecko z rodzicem naprzemiennie rzuca kostką, następnie kończy 

zdanie dotycząc wyrzuconej emocji: 

Jaka to emocja..? 

Czuję tę emocję kiedy… 

Czułem/am tę emocję kiedy… 

Tę emocję wywołuje u mnie... 

 

Kostka; https://kursy.cdw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/kostka_emocji.pdf 

 

5. Zagadki- na podstawie zagadki dziecko rozpoznaje i nazywa emocje.  

 

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci-                              Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 

Rączki wymachują, ciało w górę leci,                           Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 

Oczy jak iskierki się zapalają,                                        Trzęsie nami śmiało 

Wszystkie ząbki usta odkrywają.                                 I paraliżuje całe ciało. 

  

Usta jak podkówka odwrócona,                                   Gdy się w nasze serce wkrada, 

Często łezka w oku zakręcona.                                     To naszymi myślami włada, 

Wygląd twarzy tej dziewczyny                                     Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Jakby najadła się cytryny.                                             Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 

 

Źródło: J. Heller. Propozycje zabaw i zajęć do wykorzystania do pracy nad emocjami. Twórczy nauczyciel nr 18 

2009, s.54) 

 

 

 

 

 

https://kursy.cdw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/kostka_emocji.pdf


12 V 20 r. – wtorek 

 

1. Rozmowa z dzieckiem  na temat okazywania uczuć. 

Rodzic pokazuje zdjęcia bliskich osób (mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek) oraz 

koleżanki, koledzy, nauczycielka z przedszkola. Wyjaśnienie dziecku, że pewnym osobom 

(bliska rodzina) należy się miłość i szacunek. Natomiast kolegom, koleżankom, 

nauczycielom okazujemy przyjaźń, sympatię. Wyjaśnienie dziecku, że są to „dobre” 

uczucia, które płyną z serca. 

 

2. Praca plastyczna „Rodzina, którą kocham” 

Dziecko  na kartce papieru naklejają zdjęcia swoich najbliższych członków rodziny i 

ozdabiają ją w dowolny sposób przy użyciu różnych środków plastycznych. 

 

Prezentacja pracy  i omówienie przez dziecko.  

Wyrażenie, jakie uczucia są związane z prezentowanymi osobami. 

 

3. Zabawa  ruchowa ,,Duży  i  mały  skok’’ przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

4. Zabawa słowna „Jestem …” 

Rodzic podaje niedokończone zdania. Zadaniem dziecka jest je dokończyć. 

- jestem smutna, gdy…… 

- lubię chodzić na……… 

- kocham …… 

- złoszczę się, gdy………… 

- itd. 

 

5. Zabawa „Kolory uczuć” 

Dziecko otrzymuje kolorowe karteczki, jego zadaniem jest przydzielenie odpowiednich 

kolorów uczuciom, które są wyrażone w postaci słów takim jak: „Kocham cię”, „Nie 

kocham cię”. Rozmowa na temat wyboru kolorów do określenia tych uczuć oraz jak się 

czuje człowiek, który słyszy „kocham cię” oraz „nie kocham cię”. 

 

6. Oglądanie  różnych  emocji  na  obrazkach 

- dziecko  próbuje nazwać  emocje  ukazane  na  ilustracjach 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/emocje-buzie/ 

 

7. Osłuchanie  z  piosenką  pt.  ,,Nasze  emocje’’  -  ,,Śpiewające  brzdące’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 

 

Rozmowa  na  temat  piosenki: 

- O  jakich  uczuciach  była  mowa  w  piosence? 

- Czy  wszystkie  uczucia  są  nam  potrzebne? Dlaczego? 

- Skąd  płyną  uczucia? 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/emocje-buzie/
https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


  

8. Praca plastyczna - wykonanie serduszek dla domowników jako wyraz żywionych do 

nich uczuć  z  dowolnych  dostępnych  materiałów. 

 

 

13 V 20 r. – środa 

 

1. Zabawa „Nazywamy uczucia” 

Rodzic pokazuje  ilustracje przedstawiające cztery stany emocjonalne: radość (zadowolenie), 

smutek, złość, strach. Zadaniem dziecka jest próba nazwania określonych stanów 

emocjonalnych  

 

 

 

 
Żrodło; unforgettable cliparts 

                     
              

   Żródło; superkid                                  Żródło; przedszkouczek            



                                     
 

                                             Żródło;przedszkouczek 

 

 

2. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  o emocjach 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

 

Rozmowa  na  temat  filmu: 

- o  jakich  emocjach  była  mowa  w  filmie? 

- w  jaki  sposób  można  np. zmienić  smutek  w  radość? 

- kiedy  jesteś  ,,zły’’? 

- co  to  znaczy  być ,, przestraszonym’’? 

 

3. Zabawa – wyrażanie emocji poprzez mowę ciała. 

Zadaniem dziecka jest wyrażenie emocji za pomocą mimiki twarzy i postawy ciała 

(ewentualnie także dźwięków) w następujących sytuacjach, w których mogło znaleźć się 

dziecko: 

- dostałeś nową zabawkę (radość); 

- zgubiłeś się w dużym sklepie (lęk, strach, niepewność); 

- jutro idziesz do dentysty (obawa, strach, niezadowolenie); 

- koleżanka przeszkadza ci w zabawie (zdenerwowanie, irytacja, złość); 

- jesteś sam w ciemnym pokoju (lęk); 

- kolega cię bije (ból, poczucie krzywdy); 

- popsuła ci się ulubiona zabawka (smutek, rozczarowanie); 

- pani cię pochwaliła (radość, duma); 

- jesz potrawę, która ci nie smakuje (niezadowolenie, złość, wstręt); 

- wyjeżdżasz z rodzicami na wymarzone wakacje (radość, szczęście). 

Po przedstawieniu określonego uczucia, dziecko próbuje  nadać mu właściwą nazwę. 

 

4. Zabawa w ,,Czarodzieja”                                                                                                  

Rodzic pokazuje, że jest smutny. Demonstruje to odpowiednia miną. Dziecko - „czarodziej” 

za pomocą mimiki, gestu ma za zadanie rozbawić go. Gdy „czarodziejowi” zadanie się uda, 

następuje  zamiana  ról. Zabawę można powtórzyć. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs


 

5. Słuchanie  opowiadania pt. "Przygoda tygryska" K. Nowackiej 

 

 "Przygoda tygryska" 

Był raz sobie mały, pluszowy tygrysek, okropnie niezadowolony z tego, że jest tylko 

maskotką. 

- Ach, być prawdziwym tygrysem, w prawdziwej dżungli! - wzdychał. - To jest dopiero 

życie! Mógłbym czaić się w gąszczu, drzemać na słońcu, polować, a przede wszystkim - 

straszyć donośnym rykiem wszystko, co żyje! 

- A może pobawimy się w tę twoją ulubioną dżunglę? - nieśmiało zapytał szmaciany słoń. 

- Co?!! Miałbym się bawić ze słoniem w kwiatki?! - prychnął tygrysek. - Pilnuj lepiej swojej 

trąby! Pruje się. 

- Dobrze - szepnął słonik, któremu zrobiło się bardzo przykro. 

- A może pobawisz się z nami? - zapytały dwa niebieskie króliczki. 

- Z wami?! - skrzywił się tygrysek. - Króliki interesują mnie tylko jako danie obiadowe. 

Niestety, nie mogę was zjeść, więc przestańcie mnie drażnić! 

- To może zagrasz ze mną w szachy? - zachęcająco uśmiechnął się miś. 

Tygrysek nie raczył nawet odpowiedzieć. Odwrócił się do wszystkich tyłem i pogrążył w 

zadumie. 

- Bardzo mi się ten tygrys nie podoba! - zaszumiał wiatr, zaglądający przez okno do pokoju. 

Po czym powiał mocniej i otworzył okno. Przeleciał przez pokój , schwycił tygrysa i pofrunął 

razem z nim do ogrodu. 

- Proszę bardzo! Oto dżungla w sam raz dla ciebie! - powiedział, upuszczając tygryska w 

gęstą, wysoką trawę. 

- Ojej! - pomyślał tygrysek, przestraszony tym zbyt nagłym spełnieniem marzeń. 

Trawa groźnie szeleściła, a całkiem blisko coś nieprzyjemnie chrobotało! 

- Boję się! - pisnął tygrysek. 

- Może zapolujesz? - bezlitośnie drwił wiatr. 

- Zabierz mnie z powrotem! - zapłakał tygrysek. 

- Nic z tego, mój drogi! Baw się dobrze! - zagwizdał wiatr i odleciał. 

A tygrysek pomyślał, że na regale jest ciepło, spokojnie i bezpiecznie. Zaczął zastanawiać się 

jak tam, możliwie szybko wrócić. 

Zanim jednak cokolwiek przyszło mu do głowy, z pobliskiego drzewa usłyszał skrzeczenie: 

- Popatrz, popatrz! Elegancki dywanik w paski! W sam raz do naszego gniazda! 

I w trawie, tuż obok tygrysa, wylądowały dwie, duże sroki.- Au! - wrzasnął tygrysek, 

uszczypnięty ogromnym dziobem. 

- Pomocy! 

- Posłuchajcie, jak głośno potrafi ryczeć nasz tygrysek! - zawołały króliczki, podskakując na 

półce. 

- Wydaje mi się, że to wcale nie jest triumfalny ryk - powiedział słoń. 

Wszystkie maskotki wspięły się na parapet okna. 

- Pomocy!!! - wołał w ogródku tygrysek, tarmoszony przez sroki. 

- Wietrze, ratuj tygryska! - poprosiły maskotki. 

- No cóż, dobrze, ale robię to doprawdy niechętnie! - zaszumiał wiatr. 

Schwycił tygryska i przyniósł na parapet okna. 



- Tak się cieszę, że was widzę! - wyszeptał tygrysek. - Może się pobawimy? 

  

Rozmowa na temat  opowiadania: 

 - Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu? 

- Jakie pragnienie miał tygrysek? 

- W jaki sposób tygrysek rozmawiał ze zwierzątkami? 

- Jak się one czuły? 

- Czy można wyrażać swoją złość tak jak to zrobił tygrysek? 

- Kim okazały się zwierzątka prosząc o pomoc wiatr? 

- Co zrozumiał tygrysek? 

  

6. Jak radzę sobie z negatywnymi emocjami - metoda burza mózgów. 

Dziecko  podaje  przykłady różnych rozwiązań zaczerpniętych z własnych doświadczeń bądź 

z literatury. 

 

7. Praca  plastyczna ,,Moje  uczucia’’ 

Wyrażanie uczuć oraz swojego nastroju za pomocą rysunków (serduszka i kółka-twarze). 

Dziecko otrzymuje duże serduszko z naklejonym w górnym rogu kółkiem-twarzą. Zadaniem 

dziecka jest przedstawienie na „twarzy” swojego nastroju (wykorzystanie kredek, pasteli) 

oraz narysowanie w serduszku tych, których kochają i ich podpisanie (w zależności od 

indywidualnych możliwości). 

 

8. Edukacyjny Robot Uczuć- potrzebne będą: kartonik – najlepiej pasuje jakiś po butach, 

rolki po papierze, nożyczki, taśmę oraz wydrukowany szablon robota. Wzór robota naklejmy 

na pudełko, możemy go dowolnie pokolorować lub powyklejać. W pudełku wycinamy 

otwory na oczy, usta oraz po bokach na rolki. Do zabawy używamy długie rolki po 

ręcznikach papierowych lub sklejone razem rolki po papierze toaletowym. Na jedną rolkę 

naklejamy wydrukowane oczy, a na kolejną różne wyrazy twarzy. Pierwsza zabawa polega na 

odgadywaniu emocji po wyrazie twarzy robota. W zależności o obrócenia oczu lub ust wyraz 

twarzy zmieniał się na wesoły, smutny, zły, zatroskany, zamyślony, śpiący… Druga to 

czytanie pojedynczych sylab, a bardziej zaawansowana to czytanie podwójnych sylab i 

łączenie ich w zabawne wyrazy. 

Szablon robota: https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/robot-do-zabawy-w-emocje/ 

  
Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/8909/ 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/robot-do-zabawy-w-emocje/


14 V 20 r. – czwartek 

 

1. Zabawa  z  elementem  ruchu 

 zapraszamy do zabawy nasze główki - tak - tak (głaskanie) 

 zapraszamy do zabawy nasze rączki - klap - klap (klaskanie) 

 zapraszamy do zabawy nasze nóżki - hop - hop (podskoki). 

 

2. ,,Zabawy z partnerem” w parach według metody ruchu rozwijającego W. Sherborne. 

Dzieci  w parze  z  Rodzicem  

 "Lustro"- dziecko  z  Rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne 

ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy,  Rodzic naśladuje jego ruchy- zmiana ról.  

 dziecko leży na podłodze, Rodzic  turla go w różne strony - zmiana ról. 

 Dziecko  i  Rodzic siedzą na podłodze w siadzie prostym, opierają się plecami o siebie,  

dziecko pcha plecami drugie dziecko- zmiana ról. 

  „ Prowadzenie ślepca” – dziecko ma zamknięte oczy, Rodzic prowadzi go po sali - 

zmiana ról.  

Uwaga ! 

Prosimy  o  zachowanie  bezpieczeństwa  podczas  zabawy 

 

3. Masażyk – dziecko  w parze  z  Rodzicem.  

- Na plecach  dziecka  Rodzic „rysuje” treść recytowanego wierszyka. Następuje zamiana  i 

powtarzają 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). 

Uwaga ! 

Można  wykorzystać  muzykę  relaksacyjną 

https://www.youtube.com/watch?v=IBAoNnyp7WE 

 

4. Zabawa „Start rakiety” – wysyłamy złość oraz wszystkie tzw. Negatywne emocje, z 

którymi jest nam źle, w kosmos. 

Dziecko: 

 bębni  palcami po podłodze, najpierw cicho powoli, a potem coraz szybciej i coraz głośniej; 

 klaszcze w dłonie  natężającą  się  głośnością  i we  wzrastającym  tempie; 

 tupie  nogami, także tutaj zaczynają cicho i powoli, a potem coraz szybciej i głośniej; 

 

Hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrastają, dziecko  wstaje  gwałtownie ze 

swojego  miejsca, wyrzuca z głośnym wrzaskiem ręce do góry – RAKIETA 

WYSTARTOWAŁA! 

 

Dziecko  powoli  siada  na swoim miejscu. Ruchy uspokajają się, słychać tylko delikatny szum 

https://www.youtube.com/watch?v=IBAoNnyp7WE


aż wszystko cichnie – rakieta znika za chmurami. 

I jest  radosne.  

 

5. „ Maski”- praca  plastyczna 

Dziecko z papierowych toreb  wykonuje twarze- maski. Może je narysować lub wykleić. 

Maska ma dwa oblicza: wesoła z jednej strony i smutna z drugiej. Gotową maskę dziecko  

zakłada na rękę.  

 

6. „Jakie uczucie?” 

Rodzic  czyta dziecku  poniższe sytuacje i prosi, by w odpowiedzi na nie prezentowało  którąś 

ze stron swojej maski: 

 Dostałem ulubiona zabawkę. 

 Robię coś, czego nie lubię. 

 Tata naprawił mi rower. 

 Koledzy mnie przezywają. 

 Koleżanki nie chcą się ze mną bawić. 

 Kolega mnie bije. 

 Zostałem zaproszony na przyjęcie urodzinowe do kolegi. 

 Zginął mój pies. 

 

7. Porozumiewamy się bez słów- zabawa pantomimiczna. Dziecko skupia swoją uwagę na 

twarzy (spojrzeniu, minie), na rękach( ich układzie i gestach), na sylwetce i sposobie 

poruszania się. Dorosły mówi: Będziemy się teraz bawić w teatr bez słów. Popatrz uważnie 

na to, co będę robił. Następnie pokazuje dziecku kolejne czynności, np. przekręcanie klucza w 

zamku i otwieraniu drzwi, rozpinanie guzików w płaszczu i wieszaniu go na wieszaku. Pyta 

dziecko: Co pokazałem? Co mogło wydarzyć się dalej? Następnie następuje zamiana ról. 

 

15 V 20 r. – piątek 

 

1. Zabawy  matematyczne 

- uzupełnij  kwadraty  właściwymi  figurami  geometrycznymi 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/karta-pracy-z-zadaniami-matematycznymi/  dzieci 6 - 

letnie 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/uzupelnij-figury-geometryczne/  dzieci  5 – letnie 

- pokoloruj  obrazek  według  podanego  kodu 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-jednorozca-wedlug-wzoru/    dla dziewczynek 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-kosmos-wedlug-wzoru/    dla  chłopców 

 

2. Zabawa dydaktyczna – odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne. 

Przypisujemy figurom konkretne emocje np. Żółte koło – radość, czerwony trójkąt – złość, 

niebieski prostokąt – smutek, zielony kwadrat – strach 

 

Uwaga ! 

Prosimy o  przygotowanie  wcześniejsze  pomocy: żółte  koło, czerwony  trójkąt, niebieski  

prostokąt, zielony  kwadrat 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/karta-pracy-z-zadaniami-matematycznymi/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/uzupelnij-figury-geometryczne/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-jednorozca-wedlug-wzoru/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-kosmos-wedlug-wzoru/


 

Pokaż jak się czujesz gdy: 

 rodzice cię chwalą, 

 ktoś sprawi ci przykrość 

 jesteś głodny 

 dostaniesz prezent 

 ktoś przyłapie cię na nie mówieniu prawdy 

 boli cię ząb 

 boisz się dużego psa 

 teraz 

 

3. Słuchanie  opowiadania „Dwie przyjaciółki” 

„W dużym mieście mieszkały dwie dziewczynki, Małgosia i Kira .  

Jedna z niebieskimi oczami, jasnymi kręconymi włosami, szybka, zwinna i bardzo ruchliwa. 

Kiedy się nie denerwowała była miłą dziewczynką, ale wystarczyło, że ktoś na nią spojrzał, 

niechcący potracił, wpadała w straszna złość, wrzeszczała, piszczała, tupała nogami, 

wyzywała. To była Małgosia. 

Druga miała czarne proste włosy i ciemne oczy. Była cicha, często się uśmiechała. Nigdy nie 

krzyczała. Na imię było jej Kira, urodziła się w Japonii, stad jej niezwykłe imię. Kiedyś coś 

się jej nie podobało, po prostu o tym mówiła- nigdy nie krzyczała. Zawsze nad sobą 

panowała. Dziewczynki różniły się, ale również bardzo się lubiły. 

Któregoś dnia Małgosia była bardzo rozgniewana: pogniotła zeszyt, potargała rysunek, który 

do niej nie należał, zrzuciła ze stołu, gdyż okazało się, że przegrała. 

Wówczas Kira opowiedziała jej historię. 

W każdym z nas drzemie mały robaczek. Tylko od nas zależy jaki on jest. Jeśli go dobrze 

traktujesz jest miły i ciągle śpi. W dziecku, które kopie, krzyczy, żyje nie dobry robak. 

Jeśli jednak tylko chcesz możesz jednak ze swoim robaczkiem zawrzeć pokój. 

W jaki sposób?- zapytała Małgosia. 

- ja chodzę na karate, wtedy on jest zmęczony i śpi- odrzekła Kira. 

Małgosia zrozumiała – ten dziwny smok jest zieje jadowitym ogniem, krąży w nas, 

podpowiada złe zachowania. 

- ja będę tańczyć! – oświadczyła Małgosia. Przecie tańczący robak jest lepszy niż 

rozzłoszczony.”  

 

Rozmowa kierowana: 

 Kto był bohaterem opowiadania? 

 W jaki sposób zachowywała się Małgosia, gdy coś ją zdenerwowało? 

 Co robiła Kira w chwili, kiedy coś jej się nie podobało? 

 O opowiadała Kira? 

 A Ty, w jaki sposób uspokoisz swojego robaka? 

Tłumaczymy dziecku, że takie złe –negatywne uczucia jak: złość, zdenerwowanie, 

niezadowolenie, wściekłość mogą być w człowieku i muszą być. Gdyby ich nie było to nie 

wiedzielibyśmy o nich, że np. teraz jestem zdenerwowana. 

Możemy jednak nauczyć się je sprawdzać, kontrolować kiedy do nas przychodzą i wtedy je 

pokonujemy innym sposobem. 

 dlaczego się złościmy? 



 co wówczas czujemy? 

 co można zrobić, aby pozbyć się złości? 

 

4. Ćwiczymy czytanie- można wykorzystać do tego czytanki z poszczególnymi literami 

zamieszczone na stronie wydawnictwa PWN: 

https://akademia.pwn.pl/materialy/Przedszkole,5935.html?page=4 

 

5.,,Papierowa wojna” – zabawa wyładowująca emocje 

Dziecko  i  Rodzic  z niepotrzebnych  kartek  papieru, gniotą kule. Dziecko i  Rodzic  

obrzucają się nawzajem kulami. Można  również  rzucać  do  celu 

 

Dodatkowe  propozycje  zabaw: 

 

Zabawa „Dokończ zdanie” 

- Jestem zły gdy ...  

- Cieszę się gdy ... 

- Jestem smutny gdy ... 

- Jestem zdziwiony gdy ... 

 

Bajka z serii ,,Bali’’ - ,,Jestem  zły’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=QOPTsmm7GsE 

 

Zabawa muzyczno–ruchowa do piosenki "Zgoda" 

https://www.youtube.com/watch?v=TTlNg5Iq1u4 

Nie chcę cię 3x znać 

Choć do mnie 2x 

rączkę mi daj 

prawą mi daj 

lewą mi daj 

i już się na mnie nie gniewaj. 

 

Bajki terapeutyczne- https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/23/bajki2.pdf 

 

Relaksacja przy słuchowisku- Droga do szczęścia 

https://www.youtube.com/watch?v=6PuTmPYYNXw 

 

 

W  dalszym  ciągu  stawiamy  na: - samodzielność! 

                                                          - angażowanie  dzieci  do  pomocy  w domu 

                                              - dbamy  o  siebie 

 

 

 

Opracowanie: 

Teresa Klasa, Renata  Juras, Marta  Różycka 

https://akademia.pwn.pl/materialy/Przedszkole,5935.html?page=4
https://www.youtube.com/watch?v=QOPTsmm7GsE
https://www.youtube.com/watch?v=TTlNg5Iq1u4
https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/23/bajki2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6PuTmPYYNXw

