
Drodzy Rodzice, kochane dzieci. 
 

To już kolejny tydzień zdalnego nauczania. W tym tygodniu  rozmawiać będziemy o 

emocjach i uczuciach. Dzieci będą próbowały identyfikować i nazywać uczucia i emocje 

towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje bliskich.  

Zapraszamy wszystkich do wspólnych zabaw.  

 

TERMIN REALIZACJI: 18.05.2020r. – 22.05.2020r. (25 GODZ.PPWP) 

 

CEL OGÓLNY : WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA I ODRÓŻNIANIA EMOCJI 

ORAZ PODAWANIA ICH NAZW. 

 

Dzień 1 – 18.05.20 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie (fragment) -  słuchanie utworu i rozmowa na 

temat jego 

treści. 

Renata Piątkowska  

– No, Łukasz, co z tobą? – Babcia podeszła do wnuczka, który zwinął się w kłębek na 

kanapie, i pogłaskała go po głowie.  

– Babciu, przecież ty wiesz, że ja się nauczyłem tego wiersza. Umiałem go! Jeszcze wczoraj 

mówiłem go z pamięci bez jednego błędu!  

– To prawda – przyznała babcia.  

– No widzisz. A na występie, gdy przyszła moja kolej, wszystko zepsułem. Początkowo szło 

mi nawet dobrze. Gdy powiedziałem jedną linijkę, zaraz wiedziałem, jak zaczyna się następna. 

Aż doszedłem do miejsca, w którym Słoń Trąbalski pozapominał imiona swoich dzieci, żony, 

a nawet własne. Wybrał się więc do doktora, adwokata, szewca i rejenta, lecz nie pamiętał, o 

co mu chodzi. Powiedziałem słowa: „Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, może kto z panów 

wie, czego chciałem?”.  

I tu koniec. Nie wiedziałem, co dalej. Nie mogłem sobie przypomnieć, jak zaczyna się następ-

na zwrotka. Zapomniałem, jak się nazywam. W głowie miałem pustkę. – Widać było, że Łukasz 

bardzo przeżywa swój nieudany występ.  

– Wiem, że nauczyłeś się tego wiersza, ale dopadła cię trema. To się zdarza nawet prawdzi-

wym aktorom na scenie – pocieszała babcia.  

– Nie wyszło mi z tym wierszem, ale największą przykrość zrobił mi Witek – rozżalił się 

Łukasz.  

– A co on ma z tym wspólnego? – spytała babcia.  

– Witek przepytywał mnie z tego wiersza przed występem, a potem siedział w pierwszym 

rzędzie i miał trzymać za mnie kciuki. I kiedy na scenie zapomniałem, co mam dalej mówić, 

na sali zapadła cisza. Przeciągała się coraz bardziej, a ja byłem coraz bardziej przerażony. Szu-

kając ratunku, spojrzałem na Witka. Myślałem, że może mi podpowie, jak zaczyna się następna 

zwrotka. A wtedy Witek zaczął się ze mnie śmiać. Pokazał na mnie palcem i zawołał:  

– Mówi wiersz o zapominalskim słoniu, a sam zapomniał, jak ma być dalej. Łukasz Trąbal-

ski, zapominalski! Ha-ha-ha! – Witek śmiał się głośno i złośliwie, a razem z nim cała sala. Ten 

śmiech słyszałem nawet za kulisami. Nigdy mu tego nie zapomnę. Przyjaciel się tak nie zacho-

wuje – stwierdził Łukasz z żalem.  



– No cóż, jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ty, będąc w 

kłopocie, zawiodłeś się na swoim przyjacielu, ale nie zawsze tak bywa. Trudna sytuacja może 

być okazją, aby ktoś poznał nas z najlepszej strony. 

Odpowiedzi na pytania: 

Jak miał na imię bohater opowiadania? 

 Co mu się przytrafiło?  

Na czyją pomoc liczył Łukasz? 

 Jak myślicie, jak się wtedy czuł? 

Co oznacza przysłowie Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie?  

Co mogłoby pomóc poprawić nastrój Łukaszowi? 

Czy wy też kiedyś byliście w podobnej sytuacji? 

 

Dokończ zdanie” – dziecko losuje obrazek przedstawiający mimikę jednej z osób i dokańcza  

zdanie: 

Jestem… (tu wstawiamy nazwę emocji widocznej na obrazku), gdy…… 

   

 

Piosenka- Nasze emocje  

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

 Dla dzieci starszych: 

Praca z KP4.21a – rozwijanie empatii, rozwijanie sprawności manualnej, 

Praca z KP4.21b – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw emocji, 

 

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


 

Dzień 2 – 19.05.20 

Zabawy matematyczne 

     

   

Zabawy plastyczne: 

– gniotek z balona i mąki ziemniaczanej z różnymi minkami 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/ 

- robot z pudełka i rolek po ręcznikach papierowych do nauki rozpoznawania emocji i sylab 

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

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Pomoce do wykonania z dzieckiem 

     

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/8909/


Dla dzieci starszych: 

Praca z KP4.21a – rysowanie propozycji pomocy innym, 

 Praca z KP4.21b – pisanie po śladzie wyrazów, które odpowiadają stanom 

emocjonalnym osób na ilustracjach 

 
Dzień 3 – 20.05.20 

Filmiki prezentujące emocje: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY – filmik prezentujący radość z filmu „W głowie 
się nie mieści” 

  https://www.youtube.com/watch?v=5VzOE95qO9Y – filmik prezentujący strach z filmu „W głowie 

się nie mieści” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z7s8HRd4PF0 – filmik prezentujący smutek z filmu „W głowie 

się nie mieści” 

  https://www.youtube.com/watch?v=RTIlnQkxcz0 – filmik prezentujący gniew z filmu „W głowie się 

nie mieści” 

  https://www.youtube.com/watch?v=yWVjKjT56wE – filmik prezentujący odrazę z filmu „W głowie 

się nie mieści” 

 

Kolorowanki: 

https://fenek.pl/bezplatne/162-kolorowanki-emocje-ii-6-stron-052018.html 

https://www.edupics.com/coloring-pages-emotions-c160.html 

 

Emocje – myśli – słowa 

Dziecko nazywa sytuację w której znalazły się osoby na obrazku, opisuje co daną osoba 

mogła pomyśleć lub powiedzieć. Stara się określić co czuje dana osoba i po czym to poznaje 

(mimika, gesty). 

https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY
https://www.youtube.com/watch?v=5VzOE95qO9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z7s8HRd4PF0
https://www.youtube.com/watch?v=RTIlnQkxcz0
https://www.youtube.com/watch?v=yWVjKjT56wE
https://fenek.pl/bezplatne/162-kolorowanki-emocje-ii-6-stron-052018.html
https://www.edupics.com/coloring-pages-emotions-c160.html


 

 

   Zagadki słowne dotyczące emocji  

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. 

 



Dla starszych dzieci: 

Praca z KP4.22a – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności grafomotorycznej, 

ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego, 

 

 Dzień 4– 21.05.20 

Podróż samolotem do krainy uczuć- zabawa ruchowa 

Dzieci wraz z rodzicami wyruszają na wycieczkę do tajemniczej krainy. Wsiadają do 

samolot  i lecą naśladując ruchy samolotu.  Wszyscy docierają do RADOSNEJ KRAINY. 

Jest tutaj piękna pogoda, świeci słońce, widać kolory (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, 

gestem emocję). Następnie wsiadają do samolotu  i lecą dalej. Nagle robi się ciemno, słońce 

przestaje świecić a świat jest szary i bury. Docieramy do SMUTNEJ KRAINY. Mieszkańcy 

tej krainy stale chodzą smutni, nic im się nie chce robić, siedzą, leżą…. (uczestnicy ilustrują 

Wsiadamy do samolotu i lecimy dalej. Nagle w oddali słychać błyskawice, niebo w pewnym 

momencie aż robi się czerwone. Dotarliśmy do KRAINY ZŁOŚCI. Ludzie w tej krainie tupią 

nogami, obrażają się, zaciskają pięści. Często się kłócą, nie potrafią współpracować, nie 

potrafią się razem bawić. Mają groźne miny (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem 

emocję). Czy czujecie się czasem źli? Czy możemy czuć złość? Złość jest przykra, nikt jej nie 

lubi, każdy się jej boi dlatego trzeba spokojnie tą złość uspokoić. Macie jakiś pomysł? 

(ruchem, ciałem, gestem emocję). 

Prace plastyczne 

1. https://www.panikredka.pl/2017/08/zabawa-z-emocjami.html – buźka z papieru 
technicznego z wymiennymi oczkami i ustami 

2. http://earlylearning.momtrusted.com/2013/01/faces-and-feelings/ – buźki z minkami z 
drucików kreatywnych 

3. https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1252-jak-sie-czujesz – buźki z połówek 
papierowych talerzyków 

 

Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc – Hyc, Tup, Klap 

Dla dzieci starszych: 

„Nasze uczucia” – samodzielna praca z KZ– czytanie prostych wyrazów, oglądanie 

ilustracji,   
 

 

  

 

 

https://www.panikredka.pl/2017/08/zabawa-z-emocjami.html
http://earlylearning.momtrusted.com/2013/01/faces-and-feelings/
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1252-jak-sie-czujesz
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


Dzień 5– 22.05.20 

Bajka terapeutyczna „Wielka Zielona Złość 

https://bajkinatroskiblog.wordpress.com/2016/03/14/wielka-zielona-zlosc/ 

 

Dokończ sekwencję 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bajkinatroskiblog.wordpress.com/2016/03/14/wielka-zielona-zlosc/


Kostka emocji 

 



Prace plastyczne: 

1. https://thepinterestedparent.com/2013/11/teaching-toddlers-emotions/ – buźki z 
papierowych talerzyków 

2. https://www.hellowonderful.co/post/mix-and-match-felt-paper-plate-faces/ – buźki z 
emocjami z papierowego talerzyka i filcu 

 

Życzymy wszystkim miłej zabawy. 

Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności.  

Dzielcie się z nami swoimi sukcesami przysyłając do nas zdjęcia.  

Pozdrawiamy: p. Basia i p. Monika  

 

 

https://thepinterestedparent.com/2013/11/teaching-toddlers-emotions/
https://www.hellowonderful.co/post/mix-and-match-felt-paper-plate-faces/

