
 Witajcie. 

 

TEMAT DNIA: EMOCJE – CO TO TAKIEGO? 

Dziś na zajęciach utrwalimy nazwy emocji, doskonalić sprawność ręki poprzez prace 

plastyczne i zadania grafomotoryczne oraz będziemy rozwijać umiejętność kontynuowania 

rytmu kilkuelementowego. 

 

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. „Emocje” – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. Rodzic rysuje na kartce 

krzyżówkę, składającą się z 6 haseł. Dziecko rzuca kostką, a liczba, która wypadnie 

wskazuje numer zagadki.  

Rodzic czyta zagadkę – dziecko próbuje odgadnąć hasło, rodzic zapisuje w kratkach hasło, a  

dziecko głoskuje dany wyraz.  

 1. Służy do mierzenia czasu. 2. Budynek, w którym mieszkamy. 3. Żółty owad w czarne 

paski.  4. Następuje po dniu.5. Polska to nasz…  6. Kolorowe do rysowania.  

Rodzic pyta dziecko:  

• Jakie hasło powstało?  

• Co ono oznacza?  

• Czym są emocje?  

• Jakie emocje znacie?  

R. zapisuje na mapie myśli wszystkie nazwy emocji podane przez dziecko. R. czyta wyrazy, a 

dzieci powtarzają. Dzieci wyodrębniają pierwszą i ostatnią głoskę w każdym wyrazie. 

3. „Zgadnij” – odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech 

charakterystycznych.  

Dzieci odliczają 1… 2… 3…, minę pokaż Ty, a rodzic pokazuje jedną z emocji jedynie za pomocą 

mimiki. Dzieci odgadują jej nazwę. Następnie opisują, jak się ona objawia (np. radość: uśmiech, 

podniesione kąciki ust, dołeczki w policzkach; gniew: zmarszczone czoło i brwi, zaciśnięte usta 

itd.).  

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

wykorzystaniem KP4.19b. 

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


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

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności 

kontynuowania rytmu kilkuelementowego. 

6. „Moje emocje” – malowanie farbami przy Sonatcie Księżycowej L. van Beethovena 

(pędzlem lub palcami). Po zakończeniu pracy dziecko ogląda obraz i na jego podstawie 

mówi, jaki nastrój towarzyszył mu podczas rysowania.  

Link do Sonaty  https://www.youtube.com/watch?v=GOZJBVavAQA  

7. „Podróż do krainy: złości, radości, smutku, strachu” – zabawa dramowa. Pomoce: 

dowolna muzyka.  

Dzieci przy muzyce naśladują gesty rodzica. Gdy muzyka ucichnie, zatrzymują się w krainie 

złości, radości, smutku, strachu – przedstawiają mimiką, gestem różne uczucia i emocje. 

8. Obejrzyj bajkę: “Bajka dla dzieci o emocjach”    

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

9. RELIGIA:  

Temat: Figurki i kapliczki znakiem czci Matki Bożej. 

Odwiedź z rodzicami przydrożne kapliczki. 

10.„Zabawa w silnego i słabego” – zabawa inspirowana metodą W. Sherborne. Dzieci leżą, 

słuchając Sonaty księżycowej, i wykonują polecania rodzica:  

• rysują palcem w powietrzu chmury, serduszka, słoneczka, nutki, znane literki, znaki, 

symbole itp. 

11. DLA CHĘTNYCH: 

WYDRUKUJ KOSTKĘ Z EMOCJAMI Z ZAŁĄCZNIKA NR 1. WYTNIJ JĄ I ZŁÓŻ. NASTĘPNIE 

RZUĆ KILKA RAZY KOSTKĄ. NAZWIJ EMOCJE JAKIE WYPADŁY I ODOPIEDZ CZY SĄ ONE 

MIŁE CZY NIE? 

 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Miłego dnia!!!!  

 

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

