
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kraina uczuć i emocji”.

1. „Rodzina emocji” – zabawa ruchowa. 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki, na których kładzie żółte okrągłe kartoniki symbolizujące różne

emocje.  Dziecko natomiast  losuje  kartoniki  przedstawiające ludzkie  twarze.  Jego zadaniem jest

odszukać  kartkę,  na  której  znajduje  się  kartonik  przedstawiający  uczucie  widniejące  na  jego

obrazku. Następnie siada przy odpowiedniej kartce i z pomocą dorosłego nazywają daną emocję. 





2. „Koło emocji” – zabawa pantomimiczna. 

Dziecko siedzi na dywanie i losuje kartoniki z ludzkimi twarzami, odwrócone obrazkiem do dołu, i

wypowiada słowa rymowanki:  Jak się dzisiaj czuję? To uczucie dobrze znam, zaraz je pokażę

wam. Na  ostatnie  słowo  dziecko  odwraca  kartonik,  który  ma  przed  sobą,  po  czym  naśladuje

zaprezentowane na nich emocje. Po chwili odwraca kartonik z powrotem i wraca do zabawy przy

rymowance.

3. „Uczuciowe układanki” – zabawa doskonaląca analizę i syntezę wzrokową. 

Rodzic rozkłada na dywanie wycięte figury. Następnie układa serce, wykorzystując dowolny zestaw

figur (dostosowuje stopień trudności do możliwości dziecka, np. 





Dziecko odszukuję te same figury, a następnie układa z nich te same

wzory.







4. Karta pracy. 



5. „Uczuciowa piosenka” - nauka słów i melodii piosenki.

https://soundcloud.com/ewelina-mastaj/uczuciowa-piosenka-wersja-instrumentalna-pd-mp3-

208-1096 

Gdy cukierek wpadnie w błoto,

kiedy lody się roztopią

i już nie da się ich zjeść,

wtedy właśnie złościsz się.

Ref. Tupnij nogą, gdy ci źle.

Płakać wcale nie wstydź się.

A gdy wszystko jest tip-top,

skacz jak kangur: hop, hop, hop.

Gdy zabawka ci się zgubi

albo ktoś cię nie polubi,

smutek wkrada się jak cień.

Może popsuć cały dzień.

Ref. Tupnij nogą, gdy ci źle.

Płakać wcale nie wstydź się.

A gdy wszystko jest tip-top,

skacz jak kangur: hop, hop, hop.

Kiedy jedziesz na wycieczkę

lub gdy słodką jesz bułeczkę,

albo wygrasz w jakąś grę,

wtedy bardzo cieszysz się.

Ref. Tupnij nogą, gdy ci źle.

Płakać wcale nie wstydź się.

A gdy wszystko jest tip-top,

skacz jak kangur: hop, hop, hop.

https://soundcloud.com/ewelina-mastaj/uczuciowa-piosenka-wersja-instrumentalna-pd-mp3-208-1096
https://soundcloud.com/ewelina-mastaj/uczuciowa-piosenka-wersja-instrumentalna-pd-mp3-208-1096

