
Temat dnia:      

Dzień dobry ,,Słoneczka” i zapraszam do zabawy. 

Porozmawiamy  dzisiaj o emocjach. Pamiętacie obrazki z twarzami 

przedstawiającymi różne emocje.  

Spróbujcie nazwać emocje przedstawione na obrazkach buź. 

 

 Odpowiedzcie na pytania: 

− Kiedy się złościmy? (Kiedy ktoś lub coś nie pozwala robić tego, co chcemy albo 

dostać tego, czego potrzebujemy, gdy ktoś chce nam wyrządzić krzywdę). 

− Kiedy się smucimy? (Gdy żegnamy się z tym, co straciliśmy albo gdy godzimy 

się z tym, że niektórych rzeczy nie będziemy mieć). 

− Kiedy się boimy? (Gdy czujemy zagrożenie, strach chroni nas przed nim, bo 

każe nam krzyczeć, uciekać, chować się lub walczyć). 

− Kiedy się cieszymy? (Różne osoby cieszą inne rzeczy, zdarzenia). 

− Kiedy się wstydzimy? (Gdy różnimy się czymś od innych i oni dają nam to 

odczuć; gdy nie spełniamy czyichś oczekiwań, nadziei, gdy przyłapano nas na 

czymś niewłaściwym). 

− Kiedy zazdrościmy? (Gdy nie mamy tego, co mają inni – pojawia się wtedy w 

nas złość lub smutek, możemy czuć jedno i drugie). 

 



Posłuchajcie teraz tekstu Jolanty Kucharczyk  

,,Moje uczucia” 

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, 

i tego, że odwiedziny babci już się skończyły. 

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, 

i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu. 

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek. 

Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę. 

W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina, 

że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija. 

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje, 

tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer. 

Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, 

po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania 

− Co mieszka w sercu? 

− Czy zawsze jest nam wesoło? 

− Czy zdarza się, że coś was smuci? 

− Czy zdarza się, że coś was złości? 

PAMIĘTAJ! 

Uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym i zawsze będą towarzyszyć             

ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze 

jest tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych 

znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

 



Narysuj teraz proszę to, co cieszy i to co smuci. 

Kartkę papieru podziel na  pół – w lewym górnym rogu narysuj chmurki                                

a w prawym górnym rogu – słoneczko                                                                                      

Tam ,gdzie chmurki rysują to, co Cię smuci, a tam gdzie słonko to co Cię cieszy.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dziękuje Wam za dzisiejsze spotkanie. 

Pani Violetta 

Na pożegnanie dla Was piosenka ,                                                                                             

może Wam się spodoba i zaśpiewacie                                                                                          

i potańczycie ,,Taniec zygzak" 

  https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


Witam Was Słoneczka w piątek ☺ 

Zachęcam Was do zabawy, zaczynamy 5,4,3,2,1 START 

 

Ile osób jest na tym obrazku? Wpisz odpowiednią cyfrę  

 

Pierwszy z prawej stoi wujek Lech. Narysuj mu na głowie kapelusz. Obok 

wujka stoi ciocia Lena. Dorysuj jej okulary. Pierwszy z lewej stoi Jaś. Narysuj 

przed nim piłkę. Obok Jasia stoi jego siostra Kamila. Dorysuj jej w ręce lalkę. 

Za Jasiem znajduje się tata. Nosi kamizelkę. Pokoloruj ją na czerwono. Obok 

taty stoi mama. Ma na sobie sukienkę. Pokoloruj ją na niebiesko.Za Kamilą stoi 

babcia. Dorysuj jej w ręce kwiaty. Po lewej stronie babci stoi dziadek. Pokoloruj 

spodnie dziadka na brązowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabawa  - Niedokończone zdanie. 

Rodzic podaje początek zdania, a dziecko kończy je zgodnie z własnymi 

odczuciami np.: 

• Najbardziej lubię, gdy… 

• Czasami boję się… 

• Jestem smutny kiedy… 

• Wstydzę się, gdy… 

• Kiedy jest mi wesoło… 

• Jestem zły, kiedy… 

• Denerwuję się, gdy… 

 

Wykonajcie działania. Wyniki uporządkujcie rosnąco. Pod wynikami 

napiszcie znajdujące się przy nich litery. Postarajcie się odczytać hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna „Radość”. 

Za pomocą farbek pomalujcie całą kartkę kolorami, które kojarzą się Wam  

z radością. 

Miłej zabawy Słoneczka i do poniedziałku☺ Pozdrawiam p. Kinga 

 


