
 TEMAT DNIA: JAKIE EMOCJE PRZEŻYWAJĄ PRZEDSZKOLAKI? 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 (wg K. Wlaźnik):  

• “Przekraczanie linki” – rodzic wiąże linkę/sznurek 30 cm nad ziemią. Dziecko przekraczają 

linkę tak, by jej nie dotknąć.  

• „Drabinka” – rodzic układa ze sznurka drabinkę na podłodze lub poduszki. Zadaniem 

dziecka jest przebiegnięcie z wysoko podnoszonymi kolanami, tak, by nie nadepnąć na 

żaden szczebelek/poduszkę. Jeśli dziecko nadepnie, wraca i ponawia zadanie.  

• Zabawa ruchowa: https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4  

2. „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…. Zadaniem dzieci jest dokończenie zdania nazwą emocji. 

Następnie dzieci dopasowują buźki z emocjami do rysunków. 

3. “Zły humorek” – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, swobodne wypowiedzi dzieci. 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


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! 

 

Po przeczytaniu wiersza rodzice zadaje dzieciom 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? 

4. „Uczuciowa kostka” – klasyfikowanie emocji. Dzieci rzucają kostką z emocji (z 

poprzedniego dnia). Po wyrzuceniu danej emocji odpowiadają na pytanie: Czy dzieci 

mogą odczuwać taką emocję? A jeśli tak, to kiedy? Dochodzą do wniosku, że dzieci 

odczuwają takie same emocje jak dorośli. 

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

Rodzice czytają dzieciom zdania opisujące różne zdarzenia. Dzieci mówią, jakie emocje 

poczułyby w takiej sytuacji.  

Przykładowe zdania:  

• Ktoś zepsuł moją zabawkę. 

• Mama mnie pochwaliła.  

• Idę do dentysty.  

• Biegnie do mnie duży pies.  

• Mam dziś urodziny.  

• Przyjechała ciocia, której dawno nie widziałem /widziałam.  



• Pierwszy raz jadę na wycieczkę bez rodziców.   

• Wylał mi się sok.  

• Dostałem / dostałam prezent od kolegi bez okazji.  

• Występuję na przedstawieniu z okazji Dnia Matki.  

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

6. Praca z KP4.20a – doskonalenie umiejętności nazywania uczuć, rozwój zdolności 

grafomotorycznych i kreatywności, budowanie wypowiedzi. 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 35:  

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

zatrzymana, Rodzic mówi: Figurki, figurki zamieńcie się w… – tutaj pada nazwa 

przedmiotu, zwierzęcia lub rośliny. Rodzic liczy głośno do trzech i dzieci muszą zastygnąć 

bez ruchu w pozie wymienionej postaci.  

•  „Woreczki uczuć” –rodzic przygotowuje tor z dwóch lin / skakanek/sznurka. Dzieci 

otrzymują woreczki gimnastyczne/złożony ręcznik, które układają w różnych pozycjach i 

próbują przejść cały tor tak, by woreczek nie upadł. Najpierw wyobrażają sobie coś 

smutnego i powoli idą z woreczkami na głowie. Następnie wkładają woreczki 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. 

• „Kraina radości” – dzieci siadają parami z rodzicem/bratem/siostrą. Słuchają muzyki i 

wykonują masaż na plecach brata/siostry/mamy: rysując spirale, figury geometryczne i 

inne kształty jednym palcem, kilkoma palcami albo całą dłonią. 

8. „Lustro” – zabawa w parach. Jedno dziecko jest lustrem i jego zadaniem jest wierne 

kopiowanie każdego ruchu partnera. Po kilku minutach następuje zamiana ról.  

9. Doskonalenie motoryki małej: zabawy manipulacyjne – przewlekanki lub nawlekanie 

makaronu na sznureczki/ sznurowadła. 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu.  

Pozdrawiam Małgorzata Adamska 


