
Propozycja  zbaw  od  18.05. do 22.05.2020r. w gr. 1 

Temat kompleksowy: Moje emocje i uczucia. 

18.05.  poniedziałek Temat: Co ja czuję? 

1. Wesołe i smutne chwile – rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć. Dziecko 

określa, który emotikon oznacza radość, a który – smutek. Przyporządkowuje twarze dzieci 

do odpowiedniego emotikona   

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/07/emocje-dla-dzieci.html 

2. Dziecko kończy zdanie wypowiedziane przez Rodzica: Jestem smutny (-a), gdy... / Jestem 

wesoły (-a), gdy...  

3. Co się wydarzyło w Pluszątkowie– doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu 

opowiadania. 

Rodzic opowiada dzieciom historię na podstawie tekstu Marii Rosińskiej, animując 

odpowiednio pluszowymi zabawkami: myszką, kotkiem, pieskiem, prosiaczkiem, misiem. 

W Pluszątkowie różnie bywa. Raz jest smutno, a raz wesoło. Czasem panuje zgoda, a czasem 

wybuchają kłótnie.  

Pewnego razu przeżyły pluszątka bardzo dziwny dzień. Miały już wtedy pobudowane swoje 

domki i właśnie się w nich urządzały. Tylko Mucha, która nie mogła się jakoś zdecydować, 

gdzie sobie postawić domek, fruwała niespokojnie nad Pluszątkowem, napełniając całą osadę 

dokuczliwym bzykaniem. 

Wyszła przed domek Myszka. A Mucha, która w tej chwili przelatywała nad jej domkiem, 

sfrunęła błyskawicznie w dół i ugryzła Myszkę w nosek. 

– Ojej! – pisnęła Myszka i umilkła, bo właśnie stanął przed nią Kot.  

– Zabrakło mi kretoniku na firaneczki do kuchni, a ty masz tyle różnokolorowych szmatek. 

Czy mogłabyś dać mi którąś? – zapytał. 

– Nie mam żadnych szmatek! – rozzłościła się Myszka. A rozzłościła się dlatego, że ją Mucha 

ugryzła w nosek.  

Wraca Kot do domu, a tu już przed progiem czeka Pies.  

– Przybijałem właśnie półkę – mówi – i zabrakło mi gwoździ. Zdaje się, że ty masz ich 

jeszcze sporo. Czy mógłbyś mi dać chociaż dwa? 

– Nie mam już gwoździ – burknął Kot i wszedł do domku. A burknął, bo był zły, że mu 

Myszka nie dała kretoniku. 

Wraca Pies do domu, a tu już przed domem czeka Prosiaczek. 

– Piec w mojej kuchni dymi – pokwikuje płaczliwie – gdybyś mi dał trochę gliny, może bym 

sobie jakoś poradził. 

– Nie mam gliny – warknął pies. A warknął tak, bo był zły, że mu Kot nie dał gwoździ. 

Wraca Prosiaczek do siebie, a tu przed progiem czeka Miś. 

– Zabrakło mi siana do wypchania poduszki – mówi. – Czy nie została ci przypadkiem 

zbyteczna garstka? 

– Ani źdźbło nie zostało! – fuknął prosiaczek. A fuknął tak, bo był zły, że mu Pies nie dał 

gliny. 

Wrócił Miś do siebie, usiadł z ponurą miną na progu. A księżyc, wycięty ze srebrnego pluszu 

i zawieszony nad Pluszątkowem na błękitnej nitce, odwrócił się teraz bokiem i wyglądał jak 

bardzo cienki rogalik.  

Minęło pół godziny, a potem godzina i Myszkę przestał boleć nosek. I zaraz sobie zaśpiewała 

piosenkę: – Tralala-tralala- tralala! Była to bardzo ładna piosenka i jak się ją śpiewało, nie 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/07/emocje-dla-dzieci.html


można było się już złościć. Spojrzała Myszka na stół. A tam leżały kolorowe kretoniki. „O! 

Ten zielony w białe groszki będzie w sam raz dla Kotka – pomyślała – zaraz mu go zaniosę. 

Na pewno się ucieszy.”  

– Patrz, co znalazłam jeszcze wśród swoich szmatek – uśmiechnęła się. – Ten wzór nadaje się 

do okien w twojej kuchence. Chcesz, to zaraz spróbujemy, jak to będzie wyglądało? – i raz 

dwa zrobiła Kotkowi firaneczki. 

Myszka poszła do domu. Siedzi Kot w kuchni, patrzy na okno, na firanki. A właśnie obok 

okna wisiała półeczka. „Ach, prawda – przypomniał sobie – przecież Pies nie może przybić 

półki, bo nie ma gwoździ. Dlaczego mu ich nie dałem? Mnie już są niepotrzebne”.  

I prędko zaniósł Psu całą paczkę gwoździ.  

– Przynoszę wszystkie – powiedział – wybierz sobie, jakie ci są potrzebne, i weź parę na 

zapas. 

W gospodarstwie zawsze się przydadzą. Przybił Pies półkę nad kuchnią, ustawił na niej 

garnki i talerze. „Ach! – przypomniał sobie. – Przecież u Prosiaczka piec dymi! Może biedak 

nawet obiadu nie mógł ugotować? A ja mu nie dałem gliny. Ładny ze mnie sąsiad!” I zaraz 

pobiegł do Prosiaczka z dużą bryłą gliny.  

– Pokaż no ten piec! – zawołał od progu. – Aha, aha... – mówił, oglądając dokładnie. – Już 

widzę, co tu trzeba zrobić. Zaraz ci pomogę, to będzie prędzej.  

Przestał piec dymić i Prosiaczek ugotował kolację. No, teraz jeść i spać. I nagle przypomniał 

sobie Misia. Przecież Misiowi zabrakło siana do poduszki!  

– Ach! – krzyknął Prosiaczek. – Wart jestem, żeby mi natrzeć uszu!  

Zostawił kolację na stole. Pobiegł do komórki, chwycił wiązkę siana i popędził, aż się za nim 

kurzyło. – Misiu! – mówi już w progu ze skruchą. – Misiu, nie gniewaj się! Nie wiem, co mi 

się stało, że ci tego siana nie dałem. Ufff! – tak się zasapałem... Ale to nic. Zaraz pomogę ci 

wypchać 

poduszkę!  

A gdy pachnąca sianem poducha leżała na tapczanie, Prosiaczek powiedział jeszcze: 

– Nie gniewasz się już na mnie, Misiu? 

– Ależ skąd! – zapewnił Miś, ściskając serdecznie Prosiaczka. 

I zaraz zrobiło się wesoło w całym Pluszątkowie. A księżyc wycięty ze srebrnego pluszu i 

zawieszony nad Pluszątkowem na błękitnej nitce, zwrócił się znowu przodem do Pluszątkowa 

i wyglądał teraz jak okrągła, pyzata bułeczka.  

 

Rodzic zadaje pytania do treści np.: Kto mieszkał w Pluszątkowie? Co robiły pluszaki w 

swoim miasteczku?; Jaka przygoda spotkała Myszkę? Czego potrzebował Kot, Pies, 

Prosiaczek, Miś? Kogo zwierzęta poprosiły o pomoc? Jaka atmosfera panowała w 

Pluszątkowie? Kiedy się zmieniła? Komu pomogła Myszka, komu pomógł Kot, Pies, 

Prosiaczek? Z jakiego powodu księżyc obrócił się znowu do Pluszątkowa? 

4. Praca plastyczna: wykonanie buźki z pomalowanego na żółto papierowego talerzyka (lub 

kartki papieru), następnie dorysowywanie lub naklejanie gotowych elementów (oczy, buzia, 

serca, itp.) 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Piosenka z naśladowaniem gestów: If You’re Happy and You Know It! 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg


19.05. wtorek Temat: W płaczu nie ma nic złego.  

1. Słuchanie wiersza Dominiki Niemiec Gdy ci smutno... 

Gdy ci smutno, gdy ci źle, 

przyjaciel zawsze wesprze cię. 

On cię przytuli, otrze z twarzy łzy. 

Pomoże nawet wtedy, gdy 

nie wie do końca, skąd ten smutek w tobie, 

lecz razem dacie z nim radę sobie. 

Bo wasze serca czują tak samo, 

a to właśnie kiedyś empatią nazwano. 

Rozmowa z dzieckiem na podstawie treści utworu. Rodzic może zapytać: Dlaczego można się 

smucić?  Kto może pomóc, gdy jest smutno? W jaki sposób może pomóc przyjaciel, jak może 

wesprzeć?  Co to jest empatia? 

2.  Rock and roll – taniec na poprawę humoru  

Dzieci tańczą swobodnie, samodzielnie, w parach lub pod kierunkiem Rodzica (można 

wykorzystać elementy kroków rock and rolla dla dzieci:  

https://www.youtube.com/watch?v=SRCOQBG_-xs).  

Po tańcu Rodzic prosi, aby dziecko podzieliło się swoimi uczuciami, jak się teraz czuje.  

3. Puzzle – na poprawę humoru https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Puzzle-

1.pdf 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Filmik prezentujący smutek z filmu: „W głowie się nie mieści”  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7s8HRd4PF0 

 Zabawy plasteliną – usprawnianie małej motoryki poprzez wyklejanie plasteliną kształtów. 

Rodzic prezentuje kształty zapisane w formie tunelowej (figury geometryczne, zygzaki, fale, 

linie dowolne). Zadaniem dziecka jest wyklejenie tuneli kształtów plasteliną: wałkowanie 

wałeczków, wklejanie ich do przestrzeni między liniami, wyklejanie przestrzeni małymi 

kuleczkami. Np. 

 

 

 

 

 

 

20.05. środa Temat: Jak pozbyć się strachu? 

1. „Krok do przodu, krok do tyłu” – przeliczanie w zakresie 1–5, utrwalenie kierunków: do 

przodu, do tyłu, doskonalenie pamięci poprzez naukę krótkiej rymowanki. Rodzic dzieli 

dywan za pomocą taśmy malarskiej na kilka pasów (np. 6–8) o tej samej szerokości ok. 50 

cm. Dziecko  staje wzdłuż pierwszego naklejonego pasa. Rzuca kostką, określa, ile kroków 

należy zrobić. Przed rzuceniem kostki dziecko mówi rymowankę: 

Ile kroków zrobić mam? 

Kostka zaraz powie nam. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRCOQBG_-xs
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Puzzle-1.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Puzzle-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z7s8HRd4PF0


2. Przytul stracha – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem, zachęcanie do 

rozpoznawania i określania emocji. Rodzic recytuje wiersz Przytul stracha Małgorzaty 

Strzałkowskej.  

Strach ma strasznie wielkie oczy, 

Strasznym wzrokiem wokół toczy... 

Lecz gdy go za uszkiem głaszczę, 

W śmieszny pyszczek zmienia paszczę. 

Coś dziwnego z nim się dzieje, 

Łagodnieje i maleje, 

Mruży swoje kocie oczy 

I w ogóle jest uroczy! 

Strach ma strasznie wielkie oczy, 

Strasznym wzrokiem wokół toczy, 

Lecz ty dłużej się nie wahaj 

I po prostu przytul stracha. 

Rodzic może zadać pytania do treści, np.: Co to jest strach?  Kiedy strach się pojawia? Jak 

wygląda? Co czujesz, gdy pojawia się strach?  Czego się boisz? Co robisz, gdy pojawia się 

strach?  

3. Strach na wróble - Dziecko koloruje stracha na wróble. Prezentuje wesołego stracha. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 

Zachęcamy do podzielenia się z nami pracą dziecka wysyłając zdjęcie na adres mailowy: 

p71grupa1@interia.pl  

Dodatkowe propozycje zabaw: 

  Filmik prezentujący strach  z filmu: „W głowie się nie mieści” 

https://www.youtube.com/watch?v=5VzOE95qO9Y 

 Bajka dla dzieci o emocjach https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

 

 

21.05.  czwartek Temat: Uczymy się wyrażać emocje. 

1. Smutna i wesoła muzyka – rozpoznawanie nastrojów muzycznych. Rodzic rozkłada w 

pomieszczeniu kartki: białą i czarną (format A4). Podczas całej aktywności dziecko słucha 

muzyki naprzemiennie molowej i durowej. Gdy słyszy wesołą muzykę, maszeruje raźno w 

miejscu na białej kartce, gdy słyszy smutną muzykę, stoi na czarnej kartce, unosi ręce i 

powoli je opuszcza. Propozycja muzyczna: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

2. Wesoły obrazek – kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez środki niewerbalne, np. 

malowanie farbami. Dziecko słucha utworu muzycznego Wiosna A. Vivaldiego. Próbuje 

określić nastrój utworu. Za pomocą wacików lub pędzla lub innego przyboru plastycznego, 

wykonuje obrazek, który podpowiada mu muzyka. W trakcie malowania cały czas słucha 

muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

3. Co czuję ja, co czują inni – rozpoznawanie  podawanie nazw emocji, kształtowanie 

umiejętności dostrzegania emocji u innych osób. Rodzic przedstawia dziecku ilustracje 

przedstawiające sytuacje znane i bliskie dziecku. Dziecko zastanawia się, jakie uczucia 

towarzyszą dzieciom na ilustracjach, jakie były powody tych emocji.  

Przykładowe ilustracje:  

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
mailto:p71grupa1@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=5VzOE95qO9Y
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


https://przedszkouczek.pl/2020/01/26/kraina-emocji-

2/?fbclid=IwAR0f4sOQe7Zq3yGyo3qiRqs9911urdTwfT5t1pYwo1Fd7FFJ3WGrL-XVvKU 

4. Karta pracy: Jakie znasz emocje 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/d4487439fc66a5f2862a2d26f2e60cc1

01044027f697e064213887c2616abee2/  

lub Połącz takie same emocje   

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/fdddaae70ca9477fd044c0eec65c6260

06c2355f9985fb2a5b2626c3707a75d3/ 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Piosenka Hyc, tup, klap https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 Policz, ile  – przeliczanie w zakresie 1-6.  

Rodzic i dziecko siedzą przy stolikach, na których są tace z makaronem typu penne. Rodzic 

wrzuca do miski makaron, dziecko liczy ile usłyszało wpadających do miski makaronów i 

kładzie przed sobą tyle samo. Po zabawie matematycznej dziecko układa z makaronu obrazki, 

może je łączyć z plasteliną.  

 

 

22.05.  piątek Temat: Czarownica jest zła  

1. Dzieci rozwiązują zagadki słowne dotyczące emocji i odnajdują daną emocję na obrazku. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/emocje-napisy.pdf 

 

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. 

 

2. Kształty pisane muzyką 

Rodzic rysuje na plecach dziecka różne kształty przy relaksującej muzyce, np. Nokturn Es-

dur op. 9 nr 2 F. Chopin) https://www.youtube.com/watch?v=m9DZ4OQI6XM 

3. Rozmowa kierowana na temat postępowania bohaterów bajek.  

Czarownica jest zła, a np. Śnieżka dobra. Jeśli mówimy o bohaterze bajki, że jest zły, to 

myślimy o tym, że źle postępuje. Kto jeszcze jest dobry? Kto jest zły? 

4. Wykonanie antystresowego gniotka z balonu i żelatyny 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zelowy-gniotek-diy-zelatyny/ 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Filmik prezentujący gniew z filmu „W głowie się nie mieści” 

https://www.youtube.com/watch?v=RTIlnQkxcz0 

https://przedszkouczek.pl/2020/01/26/kraina-emocji-2/?fbclid=IwAR0f4sOQe7Zq3yGyo3qiRqs9911urdTwfT5t1pYwo1Fd7FFJ3WGrL-XVvKU
https://przedszkouczek.pl/2020/01/26/kraina-emocji-2/?fbclid=IwAR0f4sOQe7Zq3yGyo3qiRqs9911urdTwfT5t1pYwo1Fd7FFJ3WGrL-XVvKU
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/d4487439fc66a5f2862a2d26f2e60cc101044027f697e064213887c2616abee2/
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/d4487439fc66a5f2862a2d26f2e60cc101044027f697e064213887c2616abee2/
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/fdddaae70ca9477fd044c0eec65c626006c2355f9985fb2a5b2626c3707a75d3/
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/fdddaae70ca9477fd044c0eec65c626006c2355f9985fb2a5b2626c3707a75d3/
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/emocje-napisy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m9DZ4OQI6XM
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zelowy-gniotek-diy-zelatyny/
https://www.youtube.com/watch?v=RTIlnQkxcz0


 Zabawy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne cz. 3 w zakładce: Materiały 

terapeutyczne na stronie internetowej naszego przedszkola 

 

 


