
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kraina uczuć i emocji”.

1. „Strach ma wielkie oczy” - słuchanie wiersza i rozmowa inspirowana treścią.

Rodzic czyta wiersz Agnieszki Borowieckiej. Następnie zadaje pytania:

– Jaka była pora dnia, gdy Wojtuś szedł spać?

– Co chłopiec zobaczył pod szafą i jak się wtedy zachował?

– Z kim pomylił kotka?

– Jak się czuł kotek siedzący pod szafą?

– Czy wy się boicie, kiedy jest ciemno?

– W jaki sposób można pokonać nocne strachy?

– Jak myślicie, co oznacza powiedzenie: „Strach ma wielkie oczy”?

STRACH MA WIELKIE OCZY

(Agnieszka Borowiecka)

Gdy przyszła nocka, mały Wojtuś padł do łóżka,

dał mamie buzi i coś szepnął jej do uszka.

A potem został całkiem sam z tym całym mrokiem,

aż tu spod szafy ktoś na niego łypie okiem.

„Co to za bestia czyha na mnie tam w ciemności?

Ja tu nie życzę sobie żadnych strasznych gości”

- pomyślał Wojtuś i ze strachu zaczął krzyczeć,

na co przybiegli przestraszeni rodzice.

Pod szafą siedział skryty w mroku mały kotek.

Tak bardzo się bał, że cały zwinął się w motek.

I pewnie puenta ta was nie zaskoczy,

że to nie kotek, ale strach ma wielkie oczy.



2. „Humorzasty Krzyś” - zabawa logopedyczna

Krzysiu różne ma humory, to zupełnie tak jak ty.

Tupie mocno, gdy się złości, mówiąc wściekłe: grr, grr, grr.

Gdy wystraszy się pająka, krzyczy głośno: aaa,aaa, AAA!

Kiedy radość go ogarnia, to się śmieje: ha, ha, ha.

A jak widzi w książce słonia, ze zdziwieniem mówi: ooo, ooo, OOO!

Zastanawiam się, co zrobi, gdy zobaczy słoni sto.

3. „Wystraszone zwierzęta” - zabawa dydaktyczna.

Rodzic  rozkłada  na  dywanie  fotografie  zwierząt.  Dziecko  dobiera  w pary  przedstawicieli  tego

samego gatunku i decyduje, na którym zdjęciu zachowanie jest typowe dla danego zwierzęcia, a na

którym zwierzę jest wystraszone. 



4. „Kolorowe stworki”  -  praca plastyczna.

Stworki powstają poprzez rozdmuchiwanie przez słomkę kolorowych plam z farb. Jest to świetne

ćwiczenie oddechowe, ale też najtrudniejsza część pracy. 

Jak wykonać:

http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html 

http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html


5. „Śmieszny strach” - gra.

Dziecko otrzymuje kartkę formatu A3,  na której narysowane jest koło (a w nim narysowane duże

oczy), oraz kostkę z cześciami ciała (poniżej obrazki z częściami ciała). Dziecko rzuca kostką, na

zmianę z Rodzicem i dorysowują swojemu strachowi tę część ciała, która wypadła na kostce. Gdy

już powstanie cały strach to należy go pokolorować (używając różnych kolorów) i dopełnić postać

stracha o zabawne szczegóły.



6. „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

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


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.


