
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU JAK I W OGRÓDKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE 

Z NASZYMI UCZUCIAMI. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 35 

 • szarfy (liny, paski, skakanki, wstążki) w trzech kolorach (czerwonym, niebieskim i 

żółtym), CD, woreczek gimnastyczny – możemy wykonać samodzielnie, koszyk(wiaderko), 

kolorowe piłeczki, klocki.  

1. „Moje odczucia” – Rozkładamy dzieciom szarfy w trzech kolorach (czerwony – złość, 

niebieski – smutek, żółty – radość). Gdy słychać muzykę (dowolny utwór), dzieci poruszają 

się na czworakach po sali. Gdy muzyka milknie, dziecko wybiera sobie odpowiednie koło na 

podstawie koloru szarf. Dzieci z poszczególnych kół gestem i ruchem pokazują uczucie, które 

symbolizuje kolor ich szarf.   

2. „Figurki” – dzieci biegają po sali w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka zostanie 

zatrzymana, mówimy: Figurki, figurki zamieńcie się w… – tutaj pada nazwa przedmiotu, 

zwierzęcia lub rośliny i naśladujemy je. 

3. „Woreczki uczuć” – Przygotowujemy tor z dwóch lin / skakanek. Dzieci otrzymują 

woreczek gimnastyczny, który układa w różnych pozycjach i próbuje przejść cały tor tak, by 

woreczek nie upadł. Najpierw wyobrażają sobie coś smutnego i powoli idą z woreczkiem na 

głowie. Następnie wkładają woreczek między kolana, wyobrażają sobie coś przyjemnego, 

radosnego i skaczą w taki sposób, by woreczek nie wypadł. Na koniec wyobrażają sobie coś 

strasznego i idą w podporze tyłem z woreczkiem na brzuchu. 

 

4. „Kraina radości” – dzieci słuchają muzyki i wykonują masaż na plecach drugiej osoby  

z pary, rysując spirale, figury geometryczne i inne kształty jednym palcem, kilkoma palcami 

albo całą dłonią. Następnie w parach siedzą po turecku naprzeciw siebie i wymyślają wspólny 

taniec dłoni do utworu, porozumiewając się ze sobą bez słów. 

 

5. „Koszyk emocji” – Rozkładamy dzieciom w trzech kolorach klocki, piłeczki (czerwony – 

złość, niebieski – smutek, żółty – radość). Dziecko wrzuca do koszyka piłeczkę lub klocek 

sygnalizując swoje emocje w danej chwili, np. jestem wesoły -wrzucam piłkę żółtą do kosza. 

 



DZIEŃ PIERWSZY – EMOCJE  

1.„Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem KP4.19b.  

 

              

 

2„Emocjonalny autoportret” – zajęcia plastyczne. Dzieci spoglądają w lustro, następnie 

rysują mimikę twarzy, którą zobaczyli. (biała kartka i kredki) 

3. „Druga połówka” – utrwalenie nazw emocji oraz ich zapisu, praca z KP4.19a – 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności 

kontynuowania rytmu kilkuelementowego.  

4. Zabawa „Gramy w emocje kostką do gry”. Potrzebujemy tylko kostkę do gry i do dzieła. 

 

 



 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI - JAKIE EMOCJE PRZEŻYWAJĄ PRZEDSZKOLAKI? 

1. „Przedszkolne emocje” – praca z KP4.20b, rozpoznawanie emocji innych na podstawie 

opowieści i ilustracji, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych. Rodzic opowiada 

historyjkę na podstawie ilustracji z KP4.20b, w każdym przypadku wypowiada zdanie: 

 Wtedy czuła…. (np.złość)  Zadaniem dzieci jest dokończenie zdania nazwą emocji. 

Następnie dzieci dopasowują buźki z emocjami do rysunków.  

2. Zły humorek – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, swobodne wypowiedzi dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE 

Zadajemy dziecku pytania: 

- Co czuła dziewczynka?                                                                                                                        

- Z jakiego powodu czuła gniew?                                                                                                               

- Jak się zachowywała?                                                                                                                                                

- Co znaczy być złym, a co złościć się / być zezłoszczonym?                                                                         

- Czy to oznacza to samo? 

3.Praca z KP4.20a – doskonalenie umiejętności nazywania uczuć. 

4.„Scenki przedszkolne” Dziecko rozpoznaje emocje przedstawione na twarzach (strach, 

zaskoczenie, gniew, radość, smutek, wstyd). Odpowiada również na pytania, kiedy dziecko 

odczuwa daną emocję.  

 

 



5. „Moje emocje” – rozpoznawanie własnych emocji i podawanie ich nazw.  

Rodzic czyta dziecku zdania opisujące różne zdarzenia. Dziecko mówi, jakie emocje 

poczułoby w takiej sytuacji i pokazuje ją odpowiednią mimiką twarzy 

 Przykładowe zdania: 

1.Ktoś zepsuł moją zabawkę.                                                                                                                                           

2. Mama mnie pochwaliła.                                                                                                                                                   

3. Idę do dentysty.                                                                                                                                                                

4. Biegnie do mnie duży pies.                                                                                                                                                   

5. Mam dziś urodziny.                                                                                                                                                                      

6. Przyjechała ciocia, której dawno nie widziałem / widziałam.                                                                                      

7. Pierwszy raz jadę na wycieczkę bez rodziców.                                                                                                                       

8. Wylał mi się sok.                                                                                                                                                                

9. Dostałem / dostałam prezent od kolegi bez okazji.                                                                                                                  

10. Występuję na przedstawieniu z okazji Dnia Matki.                                                                                                  

11. Jestem na placu zabaw, gdzie jest mnóstwo dzieci, których nie znam.    

                                                                                                                                                                                                                                       

6. „Chmurka” – praca plastyczna techniką kolażu. ( kartki, kredki, kolorowe czasopisma) 

 

Dzieci rysują lub kolorują swoją małą postać na dole strony oraz dwie chmurki w górnej 

części strony. W jednej chmurce rysują i wklejają rzeczy / sytuacje, które sprawiają że: są 

radosne, a w drugiej te, które wywołują w nich smutek.  

 

 

 
 

 

7.Zabawy ruchowe – gazetowa joga 

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



DZIEŃ TRZECI -  SKĄD SIĘ BIORĄ ŁZY? 

 

1.„Smutek” – omówienie prac plastycznych z poprzedniego dnia.                                                          

(prace plastyczne z poprzedniego dnia ) 

Dziecko prezentuje swoją pracę, opowiadając, co przedstawia. Wymienia również inne 

sytuacje, które wywołują smutek.  

2. „Poprawiacz nastroju” – praca techniczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. 

(kartki z bloku technicznego, rolki po papierze toaletowym, słomki, patyki, brokat, farby, 

plastelina, kleje, kawałki krepiny, skrawki materiałów itp.) 

Na biurku przygotowujemy różnorodne materiały dostępne w domu. Zadaniem dziecka jest 

stworzenie czegoś, co poprawia humor. Określamy, że musi to być praca płaska albo 

przestrzenna, czy ma to być maszyna, czy czarodziejski przedmiot – panuje dowolność. 

Zadanie rozbudza twórcze myślenie i kreatywność, np.: 

 

   

 

   

 



        

 Dziecko prezentuje swój pomysły i opowiada, w jaki sposób polepszają one humor. 

 

3.„Matematyczne dylematy” – dzielenie po ileś, dzielenie po równo. (koła z papieru ) 

Rodzic rozkłada przed sobą stos kół – wyjaśnia, że to ciasteczka, które dzisiaj upieczemy  

i prosi dziecko o wybranie lalek i pluszaków do wspólnej zabawy. Zabawki sadzamy w kole. 

Prosimy dziecko, by rozdało sprawiedliwie ciasteczka swoim ulubieńcom. Okazuje się, że jest 

więcej niż po jednym dla każdego, ale mniej niż po dwa. Dziecko próbuje rozwiązać sytuację 

problemową. (Uwaga! Jest wiele rozwiązań – rozdać tylko po jednym, znaleźć jakiś klucz, 

komu dać dwa, podzielić część ciastek na pół itd.).  

4. „Co się ze mną dzieje?” – próba odpowiedzi na pytanie: 

Co się dzieje w naszym organizmie, gdy jest nam smutno.  

Dzieci próbują określić, co się dzieje z ich ciałem. Mówią np.                                                               

- Czuję coś w gardle,                                                                                                                                    

- Jest mi zimno / gorąco,                                                                                                                              

- Trzęsę się,                                                                                                                                                                

- Trzęsie mi się broda,                                                                                                                                         

- Płyną mi łzy,                                                                                                                                              

- Pojawia się katar. 

5. „Łzy” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat  

Po co są łzy i skąd się biorą.  

Informacja dla rodzica:  

Łzy to substancja nawilżająca i oczyszczającą, która chroni oko przed zarazkami. Łzy 

składają się głównie z wody, niewielkiej ilości soli oraz substancji bakteriobójczych. Bez niej 

nos czy gałki oczne stałyby się łatwym wejściem do naszego organizmu dla groźnych bakterii. 

Nad oczami znajdują się dwa gruczoły, które nieustannie produkują łzy. Stamtąd łzy spływają 

kanalikami, a ich nadmiar jest odprowadzany do nosa. Dlatego gdy płaczemy, musimy 

wydmuchać nos. Gdy oko zostaje podrażnione, łez jest tak dużo, że kanaliki nie nadążają ich 

odprowadzać. Oczy łzawią, na co nie mamy żadnego wpływu. Więcej łez jest produkowanych 

również wtedy, gdy przeżywamy silne emocje, np. smutek, radość. Łzy pojawiają się na skutek 



tego, co czujemy, albo są wynikiem naszych myśli czy wspomnień. Płacz jest nam czasem 

bardzo potrzebny, działa pozytywnie na organizm: obniża ciśnienie krwi, dotlenia mózg, 

powoduje spadek napięcia emocjonalnego. Niektórzy uważają płacz za oznakę słabości, inni 

doceniają wrażliwość płaczących. Niewątpliwie jednak płacz jest naturalną reakcją naszego 

organizmu.  

 

6.„Ciasteczka” – wspólne pieczenie lekarstwa na smutki, ciasteczek owsianych. 

Doskonalenie umiejętności matematycznych w używaniu jednostek wagi i objętości w 

codziennych sytuacjach.  

Przepis na ciasteczka owsiane 

 

Składniki: 

 1,5 szklanki płatków owsianych - 200 g 

 pół kostki miękkiego masła - 100 g 

 4 łyżki cukru 

 2 średnie jajka 

 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 czubate łyżki mąki pszennej 

Przygotowanie: 

W misce umieść mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier i płatki owsiane. Wbij dwa jajka i 

dodaj miękkie lub roztopione masło. Całość dobrze wymieszaj. "Ciasto" będzie bardzo gęste.  

 

Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Nabieraj porcję wielkości małego orzecha włoskiego. 

Formuj kulkę i spłaszczaj ją na papierze.  

 

Aby ciastka były równe, możesz się wspomóc okrągłą wykraweczką. Ja użyłam pierścienia 

metalowego do wycinania kształtów o średnicy 7 cm. Środek wypełniłam masą. Podniosłam 

do góry foremkę i zaczęłam szykować kolejne ciastko. Odstępy nie muszą być duże. Ciastka 

nie rozlewają się na boki w trakcie pieczenia.   

 

Formę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Środkowa półka z grzaniem góra/dół. 

Czas - 15-20 minut, do zarumienienia ciastek.  

SMACZNEGO !!! 

                    



DZIEŃ CZWARTY – JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI? 

1.Opowiadanie „Złość” - Renata Piątkowska  

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

Zadajemy dzieciom pytania: Jak poznać, że ktoś jest rozzłoszczony? Jak wtedy wygląda? Co 

robi? Kiedy czujemy się rozzłoszczeni?  

2.Praca z KP4.21a – doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych 

sposobów wyrażania uczuć, rozwijanie zdolności grafomotorycznych.  

3.„Mój strach” – praca plastyczna. Dzieci rysują węglem na białej kartce lub białą kredą na 

ciemnej to, czego się boją. Następnie prezentują swoją pracę. (Na znak uporania się z lękiem 

mogą go zamazać – węgiel lub kreda się rozmyją i strach będzie mniejszy).  

• węgiel lub kreda, biała lub czarna kartka.(można wykorzystać kredki) 

4.Blok zajęć o emocjach – gniew.  

 

.„Gniew Gniewka” – słuchanie i analiza treści wiersza Doroty Niemiec. 

 

Spytał raz Gniewko mamę, jak to bywa z gniewem,  

a mama mu odpowiedziała zwyczajnie: – Synku, sama nie wiem.  

– Jak to? – rozwrzeszczał się Gniewko. – Ja ci wcale nie wierzę!  

I ze złości zaraz potłukę wszystkie talerze!  

Mama cierpliwie tłumaczy: – Tylko spokój nas może uratować,  

a talerze zamiast tłuc, pomóż mi do szafki schować.  

Uspokój się, bardzo cię proszę, a tak się stanie być może,  

że twój gniew, jak się pojawił, tak zniknie, uśmiech ci w tym dopomoże.  

Czas zmienić tę minę gniewną, marsowy grymas zdjąć z twarzy.  

Niech „gniew” się schowa w twym imieniu, bo mi się spokój marzy.  

 

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania:  

Kto był bohaterem wiersza?  

O co Gniewko spytał mamę?  

Jak czuł się Gniewko, gdy usłyszał odpowiedź mamy?  

Jak zareagowała mama na gniew synka?  

Jak wyglądał Gniewko, gdy czuł gniew?  

Co miało pomóc Gniewkowi?  

Gdzie miał się schować jego gniew?  

O czym marzyła mama? 

5. Zagniewana mina – rysowanie w piasku zagniewanej miny. Możemy rysować sobie w 

piaskownicy różne minki przedstawiające nasze emocje.  

 

 

 

 



DZIEŃ PIĄTY – WCZUWAMY SIĘ W EMOCJE INNYCH. 

1.„Co czuł bohater?” – określanie odczuć bohaterów bajek i innych historii znanych 

dzieciom. Wybieramy kilku bohaterów z różnych bajek, baśni i legend znanych dzieciom, 

przypominamy sytuacje, w których znalazł się dany bohater, i pytamy, co mógł wtedy czuć. 

np.:  

Co czuły trzy świnki, gdy wilk dmuchał na ich domek?  

Co czuli mieszkańcy Krakowa, gdy pozbyli się smoka?  

Co czuli Jaś i Małgosia, gdy zobaczyli w lesie chatkę z piernika?  

Co czuli, gdy uwięziła ich Baba Jaga?  

Co czuły misie, gdy zauważyły, że ktoś zjadł ich owsiankę i połamał krzesła? itd.  

Dzieci starają się opisać emocje. 

2.„Empatia” – wyjaśnienie pojęcia. Dzieci próbują wyjaśnić, co to słowo oznacza. W razie 

problemu wyjaśniamy, że jest to umiejętność zauważenia, rozpoznania i współodczuwania 

emocji drugiej osoby, np. jest nam smutno, bo komuś przydarzyło się coś smutnego.  

 

           

 

 

3.Bajki o empatii 

https://youtu.be/EqRaTppO_Do  

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

 

https://www.bing.com/videos/search?q=co+to+jest+empatia 

 

https://youtu.be/EqRaTppO_Do
https://www.youtube.com/watch?v=bTjb_SCWTiE
https://www.bing.com/videos/search?q=co+to+jest+empatia


4.„Jak mogę pomóc?” – zabawa dydaktyczna, rozbudzanie empatii. 

Co można powiedzieć osobie, która….?. wymyślając różne sytuacje i stany emocjonalne, np.: 

…zgubiła ulubioną lalkę. …płacze, bo tęskni za mamą. …boi się wystąpić w przedstawieniu. 

…złości się, bo nie udał jej się rysunek. …wstydzi się, bo ubrudziła sobie ubranie. Dzieci  

5.„Album emocji” – praca plastyczne dla chętnych (technika dowolna). 

Jako podsumowanie tygodnia dzieci wykonują album z wykorzystaniem gazet. Dziecko 

dostaje dwie kartki A4. Składa je na pół wzdłuż szerszej krawędzi.  

Na pierwszej stronie dzieci podpisują się swoim imieniem (mogą również napisać / 

przekopiować tytuł „Album”, „Emocje” lub „Album emocji”).  

Na kolejnych stronach dzieci przyklejają twarze wydarte z gazet i przerabiają je tak 

(dorysowując, kolorując), by przedstawiały podstawowe emocje.  

• gazety, kleje, kartki A4, kredki  

6.„Komiks” – praca z KP4.21b, ćwiczenia w czytaniu.  

7. Pokoloruj rysunek – życzę wam dużo uśmiech na co dzień.  

 

     

 


