
Tydzień - 11.05.2020 – 15.05.2020
Temat: Wrażenia i uczucia.

Drodzy Rodzice!

Czterolatek jest dość chwiejny emocjonalnie – mogą zdarzać się sytuacje, kiedy rzewnie płacze, a po
chwili śmieje się do rozpuku. Nie rozumie swoich emocji, dlatego warto z nim rozmawiać, by wyjaśniać, co
odczuwa i dlaczego. Ważne jest, by nie mówić, że przeżywane przez niego uczucia są złe lub nieważne. 

Dziecko zaczyna się też buntować – to, co mówią dorośli często budzi jego sprzeciw. Nie potrafi
jeszcze odróżnić prawdy od fikcji, a rozwijająca się wyobraźnia może sprawić, że nasilają się lęki. 

Pojawiają  się  u niego takie  emocje jak duma,  zazdrość,  zakłopotanie,  wina,  wstyd.  Kształtuje  się
sumienie.  
W tym tygodniu proponujemy rozmowy o wrażeniach i uczuciach – nazywanie ich, odczytywanie, określanie,
co czują inni (nawet, jeśli o tym nie mówią) i poszukiwanie sposobów, by radzić sobie, kiedy odczuwamy
trudne, nieprzyjemne emocje. Pomocna może okazać się bajka pt.„Potulny jak misiaczek”, którą wysyłamy
Państwu w mailu.

Proponujemy, by dzieci oglądały obrazki i starały się odgadywać emocje przedstawionych na nich
postaci oraz rozmowę przy każdej nadarzającej się okazji o tym, jakie sytuacje mogą wywołać dane uczucia. 

 Rozmowa  o  smutku  ma  na  celu  uświadomienie  dzieciom,  że  czasem  jest  on  potrzebny,  
warto  pokazać  dzieciom  różne  sposoby  na  poradzenie  sobie  w  przygnębiających  chwilach:  pocieszenie
poprzez zabawę z piosenką, uśmiechanie się, przytulenie się do ulubionej zabawki, poproszenie o pomoc  
i uzyskanie jej w trudnej sytuacji, bliskość mamy, taty, siostry, brata, babci, dziadka, rozśmieszenie. 

Może warto  zmniejszyć  strach  przed ciemnością  poprzez rozmowę o tym,  jak dzieci  się  czują,  gdy jest
ciemno? Porozmawiać o tym, co wzbudza ich obawy, a może pobawić się w poszukiwanie ciemności w domu
(najciemniejszego miejsca w mieszkaniu)? Ciekawym pomysłem może się okazać wykonanie Straszydła  
i tańczenie z nim i mówienie o tym, że po ciemku można sobie wyobrazić coś miłego. 

Szukanie innych sposobów na radzenie sobie ze strachem (przytulanie  się  do poduszki,  pluszaka,
wyobrażanie  sobie  czegoś  miłego,  powiedzenie  komuś  bliskiemu o  swoich  emocjach,  przytulenie  się  do
rodziców, oglądanie ciekawej książki, sprawdzanie, co kryje się w ciemności).

Zapraszamy do opisu poszczególnych propozycji zabaw!

Pani Ewa i Pani Karina 





1. Wysłuchanie wiersza pt. „Radość życia” (proszę dziecku nie mówić tytułu wiersza, po 
wysłuchaniu nagrania dziecko wskazuje twarz przedstawiającą emocję, w jakiej został 
przeczytany wiersz, zadajemy pytanie : w jakim nastroju Pani Karina przeczytała wiersz?)

Nagranie wiersza - (Zał.1 w mailu)

Życie pełne jest niespodzianek,
nie wiemy, co przyniesie kolejny poranek.

Nieważne, jaka jest dzisiaj pogoda
ani jak piękna Twoja uroda.

Ciesz się z każdego promyka słonka,
szumu wiatru, pięknych kwiatów i śpiewu skowronka.

Wiosną z motylka, co usiadł na kwiatku,
a zimą z białych, śniegowych płatków.

I chociaż czasem Ci idzie pod górkę,
powieje wiaterek i przegoni tę chmurkę.

Znów uśmiech na Twojej buzi zagości,
wróci dobry humor i znikną Twe złości.

(radość)                                                                    (wstręt)                                                         (zamyślenie)

Proponujemy, by wyrażone emocje na fotografiach stały się inspiracją do rozmów na temat tych emocji, które
dzieci rozpoznają na pozostałych twarzach.



2. Proszę o przeczytanie dziecku wiersza:

Krzysztof Roguski
Złośnik 

Złośnik to jest taki ktoś,
Kto uwielbia słowo „złość”.
I nie umie ukryć złości,
Gdy mu złość na twarz zagości.
Zaraz krzyczy, zaraz tupie,
Zaraz woła: „Toż to głupie!”
Przy tym dłonie ściska w pięści
I zębami głośno chrzęści.
W jednej chwili jest różowy,
W drugiej całkiem purpurowy,
W trzeciej biały tak jak kości...
Tak się właśnie złośnik złości! 

Która twarz przedstawia emocje ZŁOŚCI?

(smutek)                                                                                                       (złość)

(rozpacz)                                                                                                                  (złość/gniew)



3. Bajka terapeutyczna.
Do wysłuchania w temacie umiejętności radzenia sobie z emocjami propozycja bajki terapeutycznej 
pt. „Potulny jak misiaczek”, którą wysyłamy w mailu (zał. 2)

4.
Wiersz Jana Brzechwy

Psie smutki 

Na brzegu błękitnej rzeczki
Mieszkają małe smuteczki.

Ten pierwszy jest z tego powodu,
Że nie wolno wchodzić do ogrodu,

Drugi - że woda nie chce być sucha,
Trzeci - że mucha wleciała do ucha,

A jeszcze, że kot musi drapać,
Że kura nie daje się złapać,

Że nie można gryźć w nogę sąsiada
I że z nieba kiełbasa nie spada,
A ostatni smuteczek jest o to,

Że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą.

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko
I już nie ma smuteczków nad rzeczką.

Która twarz przedstawia SMUTEK?

                        (Wstręt)                                               (strach)                                             (smutek)

     5. „Smutek” – rozmowa swobodna na temat, kiedy jesteśmy smutni? 
      Dzieci opowiadają lub przytaczają sytuacje, gdy były smutne .



6. Jak przegonić smutek? – dzieci wymyślają i wypowiadają własne sposoby na ukojenie smutku.
(Oto  niektóre  pomysły,  które  mogą  się  pojawić:  pobawić  się,  zrobić  śmieszną  minę,  dać  komuś
cukierka,  zrobić  jakiś  fajny  psikus,  dać  kwiaty  lub  prezent,  zrobić  (narysować)  dla  niego  tęczę,
zaprosić dziecko na wakacje, zaproponować wycieczkę, zabrać do wesołego miasteczka, narysować
coś dla niego, przytulić, kupić cukierka lub lizaka). 

7. Próba rozweselania innych – zabawa w śmieszne miny.
 

8. Praca plastyczna – „Łzy” – rysujemy na kartce łzy, a zadaniem jest zamienienie ich w coś miłego 
(w ten sposób dzieci mają okazję dokonania zamiany czegoś, co kojarzy się im ze smutkiem w coś
miłego,  ale  jednocześnie  uczą  się  akceptować  takie  emocje  u  siebie  i  innych,  radzić  sobie  
z negatywnymi emocjami, a ponadto zabawa rozwija wyobraźnię plastyczną).

9. „Co mówi lusterko?” – zabawa dydaktyczna. 

Przypominamy nazwy uczuć wracając do fotografii prezentowanych pod wierszami. Dzieci patrzą na 
siebie w lusterku, próbują pokazać emocję na swojej twarzy i nazywają ją mówiąc: 
Teraz jestem… smutny, wesoły, zdziwiony, przestraszony.

10. Rozmowa z dzieckiem na temat „Co sprawia mi radość, a co mnie zasmuca, czego się boję?”

 

PIOSENKI:

„Jak się czuje miś?”
https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g

Piosenka „Radość” z płyty Agaty Świętoń „EMOCJE”
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ijd9di_Nc

Piosenka „Wstręt” 
https://www.youtube.com/watch?v=A5Zob4Pp-Jw

Piosenka „Miłość”
https://www.youtube.com/watch?v=e4PVuPfCQzU

Piosenka „Smutek”
https://www.youtube.com/watch?v=eKERx_btfRQ

KRÓTKIE FILMY:

• 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” 

https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g
https://www.youtube.com/watch?v=yWVjKjT56wE
https://www.youtube.com/watch?v=RTIlnQkxcz0
https://www.youtube.com/watch?v=Z7s8HRd4PF0
https://www.youtube.com/watch?v=5VzOE95qO9Y
https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY
https://www.youtube.com/watch?v=e4PVuPfCQzU
https://www.youtube.com/watch?v=A5Zob4Pp-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ijd9di_Nc


11. Zabawa „Termometr złości”

INSTRUKCJA: Na karcie w chmurkach znajdziesz sytuacje, które mogą powodować pojawianie się złości. Przeczytaj je
uważnie. W jednym z chmurek znajdziesz puste miejsce – wpisz tam sytuację, w której jeszcze czujesz złość. 

Po lewej stronie widzisz termometr, na którym, za pomocą kolorów, możesz określić jak duże nasilenie emocji czujesz. 

Pokolorowany jest na 4 kolory, które oznaczają:

• Zielony – czuję spokój 
• Żółty – czuję lekkie zdenerwowanie
• Pomarańczowy- czuję złość 
• Czerwony- czuję ogromną wściekłość

Postaraj się teraz przypomnieć sobie, jak czułeś się w sytuacjach opisanych w dymku. Następnie pokoloruj
odpowiednim kolorem nasilenie emocji, które wydaje Ci się odpowiednie.

Poniżej znajdziesz szablony, w dwóch wersjach, które można pobrać i wydrukować.

Zachęcamy do pracy z tym ćwiczeniem w sposób równoległy, czyli jednocześnie zadanie wykonuje dziecko 
i dorosły. To może dać  możliwość obserwacji i być podstawą do rozmowy o tym, że nie każdy odczuwa te

 same emocje w ten sam sposób.

 



                                                                          12. Praca plastyczna:

Malowanie emocji na kamieniu: 

https://whereimaginationgrows.com/emotions-story-stones-for-kids/

https://whereimaginationgrows.com/emotions-story-stones-for-kids/


Malowanie emocji na papierowym talerzu:

                                https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1252-jak-sie-czujesz

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1252-jak-sie-czujesz


13. Poniższa karta i przedstawione sytuacje na obrazkach po lewej stronie są propozycją do rozmowy o tym, 
co wywołuje w nas smutek, szczęście, złość czy miłość. Zachęcamy dzieci do wypowiedzi, by opisywali, co 
mogło się wydarzyć bohaterom na obrazkach.



14.  „Ciemność jest niezwykła!” – rozmowa na temat ciemności i oswajania się z nią na podstawie 
doświadczeń dzieci i wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać.”

Rozmawiamy z dzieckiem na temat ciemności i lęków z nią związanych. Tu ciekawą propozycją może być 
poszukiwanie najciemniejszych miejsc w mieszkaniu i oswajanie się z ciemnością podczas zabawy w 
poszukiwanie.

Czytamy wiersz:

Ewa Szelburg-Zarembina 

Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, 

bo w ciemnym pokoju czar może się stać…
 Ach! W ciemnym pokoju, powiadam wam, dzieci, 

lampa Aladyna czasem się świeci… 
Ach! W ciemnym pokoju wśród łóżka poduszek 
spoczywa z rodzeństwem sam Tomcio Paluszek… 
Ach! W ciemnym pokoju podobno na pewno 
zobaczyć się można ze Śpiąca Królewną… 
Ach! W ciemnym pokoju Kot, co palił fajkę, 
opowiedzieć gotów najciekawszą bajkę, 
a wysoka czapla chodzi wciąż po desce i pyta się dzieci: 
Czy powiedzieć jeszcze? 

 Pytania do treści wiersza: 
Dlaczego ciemnego pokoju nie trzeba się bać? 
Jakie postaci z bajek możemy sobie wtedy wymyślić? 
Co wy widzicie, gdy jesteście w ciemnym pokoju? 
Czy to jest miłe? Dlaczego? 
Jaką miłą postać chcielibyście zobaczyć w swoim ciemnym pokoju? Dlaczego? 

15. „Straszydło” –  rozmawiamy z dziećmi o tym, czego się boją, co im pomaga przezwyciężyć strach. 
Wspólnie wymyślamy, jak może wyglądać strach. Po rozmowie dzieci wymyślają z czego można 
zrobić sylwetkę „straszydła” - materiał, papier, gazeta, sznurki, inne materiały, mogą ozdobić sylwetę 
plasteliną, kolorowym papierem lub bibułą. Po wykonaniu pracy dziecko trzymając straszydło mówi:
 Moje Straszydło jest straszne, bo…

16. „Kto może nam pomóc, gdy się boimy?” – rozmowa na temat sposobów radzenia sobie ze strachem 
na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Renaty Piątkowskiej „Zły sen”.

Opowiadanie „Zły sen” (zał. 3 w mailu)
Renata Piątkowska 

Jak ja nie lubię, gdy śni mi się ten pies. Jest duży, czarny i zły. Stoi na mojej drodze i warczy. Gdy unosi górną wargę, 
widać białe, ostre kły. Ale najgorsze są jego oczy, niespokojne i błyszczące. Śledzi nimi każdy mój ruch. We śnie na widok 
tego psa ogarnia mnie taki strach, że nie mogę uciekać ani wzywać pomocy. Mogę tylko płakać, więc robię, co mogę. Tej 
nocy znowu czarny pies pojawił się przede mną. Wydawał się większy i bardziej groźny niż zwykle. Przysłoniłem oczy ręką,
żeby go nie widzieć, i głośno zapłakałem. Obudził mnie głos taty: 

– Tomku, to tylko zły sen. Już dobrze syneczku. Śnił ci się ten pies, prawda? 



– Tak, to znowu on – chlipałem. – Tato, zostań ze mną. Jak będziesz blisko, to on nie wróci. Będzie się bał – poprosiłem. 

– W porządku – tata uśmiechnął się i otulił mnie pierzyną. Bałem się tego psa, więc pomyślałem, że najlepiej będzie, jak 
nie zmrużę już oka do rana. Ledwo tak postanowiłem, natychmiast zasnąłem. Pies też chyba zasnął, bo tej nocy nie pojawił
się już w moim śnie. Nie dał jednak o sobie zapomnieć, bo cały czas słyszałem jego ponure warczenie. Co gorsza, 
słyszałem je również rano, gdy się już obudziłem. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że ten okropny dźwięk wydaje 
z siebie mój tata. Okryty kocem, chrapał w fotelu tuż obok mojego łóżka. Nie do wiary, że można spać i jednocześnie tak 
strasznie hałasować – pomyślałem i cichutko wymknąłem się z pokoju. 

W kuchni krzątała się mama. Zanim postawiła na stole śniadanie, opowiedziałem jej mój sen. Na koniec dodałem: 

– Ten pies jest paskudny i nie wiem, czemu ciągle się mnie czepia.

– Wiesz, w tej sytuacji dziwię się, że nie poprosiłeś o pomoc Zmorka. – mama pokręciła głową z niedowierzaniem. 

– Kto to jest ten Zmorek? – spytałem zaskoczony.

 – Och, Zmorek to taka dziwna postać. Najbardziej ze wszystkiego przypomina jamnika. Wielkiego, latającego jamnika. 
Z aksamitnymi skrzydłami, okrągłym brzuszkiem i wąskim pyszczkiem. Nie jest piękny, ale bardzo pożyteczny. Zmorek 
zjada złe sny. Na zawołanie pożera je, jakby to był makaron. Wciąga koszmary i zjawy, nawet te najdłuższe 
i najstraszniejsze. Mlaska przy tym i niestety czasem mu się odbija, ale wtedy po złych snach nie ma już ani śladu. 
A Zmorek krótkimi łapkami gładzi brzuszek i już rozgląda się za następnym nieszczęśnikiem, którego męczą nocne zmory. 
Dlatego gdy następnym razem przyśni ci się ten okropny pies, to zawołaj : „Zmorku, tutaj!”, a on nadleci w jednej chwili. 
Zje twój zły sen, jakby to było ciastko z kremem. Wiem, co mówię, bo sama też nie raz wzywałam Zmorka i nigdy nie 
zawiódł.

– Tobie, mamusiu, też śnił się czarny pies? – spytałem zdziwiony.

 – No, niekoniecznie pies. Śniły mi się inne okropieństwa. 

–Jakie? Jakie? – chciałem wiedzieć. 

Na przykład, że wygrałeś konkurs na najbardziej upartego chłopczyka na świecie. Albo, że w twoim przedszkolu wydano 
zakaz gotowania zupy jarzynowej, a dzieci karmiono wyłącznie chipsami i czekoladą – wyliczała mama. 

– Ale to nie są żadne koszmary! Sam chciałbym mieć takie piękne sny. Dziwię się, że Zmorek w ogóle chciał je zjeść! – 
zawołałem. 

– Jemu tam wszystko jedno. Pożarł wszystko co do okruszyny. Mlasnął jęzorem i odleciał. 

Gdy mama powiedziała mlasnął jęzorem, przyszła mi do głowy pewna piękna myśl. 

– Mamo, czy ten Zmorek pojawia się tylko we śnie? Czy nie mógłby przylecieć choć raz do przedszkola? Gdybym zawołał: 
„Zmorku, tutaj!” i pokazał mu Jolkę, dałby radę wciągnąć ją jak makaron? Bo ona ciągle pokazuje mi język, mlaska przy 
stole i chwali się, że już dwa razy była w szpitalu. No, jak myślisz, Zmorek mógłby to zrobić dla mnie? – spytałem 
z nadzieją w głosie. 

– Nie, na pewno nie. On może przyjść tylko we śnie. Zje złego, czarnego psa, ale Jolki nie tknie – wyjaśniła mama. 

– A tak w ogóle, to dlaczego ja nie byłem jeszcze w szpitalu? – spytałem ze złością. Mama, zamiast odpowiedzieć po 
ludzku, wzniosła oczy do nieba. A ja pomyślałem, że jeśli Zmorek nie może przylecieć do przedszkola, to trudno. Za to, jeśli
przyśni mi się Jolka to go zawołam i Zmorek zrobi, co do niego należy. Fajnie jest mieć takiego kolegę. Dobrze, że mama 
mi o nim powiedziała. Teraz nie mogę się doczekać, kiedy znowu przyśni mi się ten czarny pies. 

Pytania do opowiadania:

– Jakiego snu bał się Tomek? 

– O co chłopiec poprosił tatę, gdy obudził się w nocy, bo znów przyśnił mu się ten pies? 

–  Dlaczego, mimo że chłopiec spał z tatą, wciąż słyszał warczenie? 

– Co poradziła Tomkowi mama na jego sen o złym psie? 

– Co robił Zmorek? 

– Co trzeba zrobić, by pojawił się Zmorek? 

– Kto pomógł Tomkowi poradzić sobie ze złym snem? 

– Jak wy radzicie sobie, się gdy boicie? 



17. „Jak śmiesznie wygląda Strach!” – projektowanie, wycinanie, przyklejanie. 

Dajemy dziecku do dyspozycji gazety, krepinę, bibułę, materiały, szmatki i taśmę klejącą. Dziecko
wymyśla, w jaki sposób użyć zgromadzonych materiałów, aby zmienić się w coś strasznego. Drze,
wycina, dokleja do ubrania gazety i krepinę, robi opaski na głowę lub proste maski. 

Następnie wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem można chodzić po domu i się rozśmieszać. 


	Krzysztof Roguski
	Wiersz Jana Brzechwy

