
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kraina uczuć i emocji”.

1. „Smutny i wesoły” - zabawa matematyczna

Rodzic rozcina obrazki misiów na równe paski. Każdy zestaw pasków oznacza na odwrocie innym

symbolem (np. pierwszy zestaw – koła, drugi zestaw – kwadraty). Paski rozkłada na dywanie, tak

aby symbole były widoczne.  Dziecko odszukuje paski oznaczone kołem i odkłada je z boku, a

następnie  układa  z  nich  obrazek  misia.  W  ten  sam  sposób  powstaje  drugi  obrazek.  Dziecko

porównuje dwa obrazki i odszukuje różnice. 



2. „Smutny miś” - zabawa z gestem.

Dziecko ilustruje ruchem rymowankę recytowaną przez rodzica. W miarę możliwości włącza się do

recytacji.

Smutny miś

(Joanna Wołoch)

Tu jest domek.

dziecko kieruje palec wskazujący prawej ręki w stronę zaciśniętej pięści lewej ręki

W środku miś.

porusza energicznie pięścią

Miś jest bardzo smutny dziś.

obejmuje pięść prawą dołnią

Misiu, misiu nie smuć się,

stuka w pięść

zabawimy razem się.

obejmuje prawą dłonią pięść i delikatnie nią potrząsa

Miś posłuchał przedszkolaka.

wystawia lewy kciuk

Ot, i cała bajka taka.

rozkładają ręce na boki 

3. „Czasami tęsknimy” - rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.

Dziecko otrzymuje kartę pracy i wykonuje zadanie zgodnie z poleceniem.





4. „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

