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TEMATYKA: WRAŻENIA I UCZUCIA 

 
 
 
1. „Poranna toaleta”. 
 
 PROSIMY RODZICÓW o wdrażanie  dziecka do samodzielności podczas czynności 
higienicznych i samoobsługowych: mycia, ubierania się, spożywania posiłków  
z jednoczesnym uświadamianiem , że w każdych okolicznościach można poprosić  
o pomoc dorosłych. 

 Podczas porannej toalety warto zwracać uwagę dziecka na oszczędzanie 
wody: używanie kubeczka podczas mycia zębów zamiast otwartego 
strumienia i dokładne dokręcanie kranów. 

 
2. „Lusterka”- zabawa.  
 

Dzieci otrzymują małe lusterka. Chwilę mogą się dowolnie nimi bawić, a następnie 
Rodzic mówi: 
- Pokażcie, jak wyglądają wasze buzie, gdy są radosne. Obejrzyjcie się  
w lusterkach. 
- A jak wyglądają, gdy się złościcie?  
- A gdy czegoś się boicie, jakie macie miny?  
- A kiedy jesteście smutni?  
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Na koniec wszystkie dzieci robią radosne miny i sprawdzają w lusterkach, czy dobrze 
wykonały zadanie. 

 

 
Rodzic informuje dziecko, że nauczenie się rozpoznawania i  nazywania 
tego, co czujemy, jest bardzo ważne. Każde uczucie jest dobre. 

 

Są uczucia łatwiejsze, przyjemniejsze, a także takie, które są mniej 
przyjemne. Jednak wszystkie uczucia są nam potrzebne.

 

 

 
 
3.Bajka dla dzieci o emocjach – prezentacja multimedialna. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

 

4. „Piosenka o beksie” – spróbujcie nauczyć się jej na pamięć. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY
 

 

 

5. „Teraz czuję jak pada deszcz!”- praca plastyczna.  

 Malowanie paluszkami w rytm muzyki „Preludium deszczowe” F. Chopina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e44bR0s_nbY&list=RDe44bR0s_nbY&index
=1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY
https://www.youtube.com/watch?v=e44bR0s_nbY&list=RDe44bR0s_nbY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e44bR0s_nbY&list=RDe44bR0s_nbY&index=1
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6. „Zły sen” – słuchanie opowiadania. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7X29LewuLI0 

 
  

 Rozmowa z dzieckiem na temat sposobów na złe sny.  

 
 
 
 

7.„ Przerwa na toaletę” - czynności fizjologiczne i higieniczne. 

Wdrażanie dziecka do samodzielności podczas czynności fizjologicznych, 

oczyszczania noska, mycia rąk, właściwego korzystania z ręcznika papierowego. 

 
8.„Pokaż, jak się czujesz?” – zabawa ruchowa. 
 
Rodzic prosi dziecko, aby pokazało jak się czuje gdy: 
 

 Pani w przedszkolu cię chwali 
 ktoś sprawi ci przykrość 
 jesteś głodny 
 dostaniesz prezent 
 ktoś przyłapie cię na kłamstwie 
 boli cię ząb 
 boisz się dużego psa 
 teraz 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7X29LewuLI0
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9. „O cym opowiada muzyka?” - rozmowa z dzieckiem na temat przekazu 

muzycznego na podstawie utworu „W grocie króla gór”  E. Griega.  

 Przy kolejnym słuchaniu w/w muzyki poważnej dziecko może się dowolnie 

poruszać zgodnie z rytmem i własną wyobraźnią. 

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ 

 

 

 

 

10. „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać!”- wiersz E. Szelburg-Zarębiny 

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 Śpiącą Królewną... 

Ach, w ciemnym pokoju Kot, co palił fajkę 

Opowiedzieć gotów najciekawszą  bajkę, 

Wysoka czapla chodzi wciąż po desce 

I pyta się dzieci: Czy powiedzieć jeszcze? 

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ
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11. Zagadki słowne dotyczące emocji – rozwijanie mowy i myślenia. 

 
- Jaka to emocja? 
   Powiedzcie dzieci-                              
   Rączki wymachują, 
   ciało w górę leci,                            
   Oczy jak iskierki się zapalają,                                        
   Wszystkie ząbki usta odkrywają. 
 

- Usta jak podkówka odwrócona,                                    
  Często łezka w oku zakręcona.                                     
  Wygląd twarzy tej dziewczyny                                      
  Jakby najadła się cytryny. 
 

- Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 
  gdy się do naszego umysłu wtoczy, 
  trzęsie nami śmiało 
  i paraliżuje całe ciało. 
 
- Gdy się w nasze serce wkrada, 
  to naszymi myślami włada. 
  Marszczy nam nosek, oczy i czoło 
  tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 
 

 

12. Podróż samolotem do krainy uczuć – zabawa. 
 
(Zabawa pochodzi z książki R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”) 
 
Dzieci wraz z rodzicami wyruszają na wycieczkę do tajemniczej krainy. Wsiadają do 
samolotu i lecą naśladując ruchy zgodnie ze wskazówkami, które usłyszą.  



6 
 
 

 
- Wszyscy docierają do RADOSNEJ KRAINY. Jest tutaj piękna pogoda, świeci 

słońce, widać kolory (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję).   

  

 
- Następnie wsiadają do samolotu  i lecą dalej. Nagle robi się ciemno, słońce 
przestaje świecić a świat jest szary i bury. Docieramy do SMUTNEJ KRAINY. 

Mieszkańcy tej krainy stale chodzą smutni, nic im się nie chce robić, siedzą, leżą…. 
(uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). 

Prowadzący pyta:  

  Czy smutek jest nam potrzebny? 

  A co możemy zrobić, żeby poprawić sobie humor, kiedy jesteśmy smutni? 
 

– Wsiadamy do samolotu i lecimy dalej. Nagle w oddali słychać błyskawice, niebo  

w pewnym momencie aż robi się czerwone. Dotarliśmy do KRAINY ZŁOŚCI. Ludzie 

w tej krainie tupią nogami, obrażają się, zaciskają pięści. Często się kłócą, nie 

potrafią współpracować, nie potrafią się razem bawić. Mają groźne miny (uczestnicy 

ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję).  

 Czy czujecie się czasem źli?                           

 Czy możemy czuć złość?  

Złość jest przykra, nikt jej nie lubi, każdy się jej boi, dlatego trzeba spokojnie tę złość 

uspokoić.  

 Macie jakiś pomysł, jak to zrobić? 

Rozmowa z Rodzicem: W jakiej krainie było wam najlepiej? Dlaczego? 
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Zachęcamy do wdrażania dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w 

różnych sytuacjach dnia codziennego np. poranne „dzień dobry”, częste stosowanie 

zwrotów „ proszę , przepraszam, dziękuję”. 

Rozpoczynając dzień, warto przydzielić dziecku/dzieciom obowiązki domowe na 

zasadzie roli dyżurnego, które uczą odpowiedzialności za wyznaczone zadania. Np. 

porządkowania miejsca spożywania posiłków, pokoju zabaw itp. 

 

13. „Złość” – dzieci dzielą się swoimi doświadczeniami i opowiadają  

o tym, kiedy się złoszczą.  

 

14. Fragment bajki terapeutycznej o Mateuszu - odczytujemy fragmenty 

opowiadania i staramy się wczuć w postać, jednocześnie inscenizując tekst.  

     Mateusz miał wspaniałego Potwora. Potwór pojawiał się zawsze wtedy, gdy chciał 

tego Mateusz. Jeżeli Mateusz nie dostawał tego, co chciał, lub dostawał to, czego nie 

chciał… Jeżeli przyjaciele Mateusza nie chcieli bawić się z nim lub nie chcieli bawić 

się w to, w co on chciał… Jeżeli rodzice Mateusza mówili mu, co ma robić, lub nie 

mówili mu, co ma robić… Wtedy Wspaniały Potwór Mateusza wychodził na 

zewnątrz…  

 Kiedy wy wypuszczacie swojego wspaniałego Potwora?  

 Dzieci opisują sytuacje, w których się złoszczą (wypuszczają swojego 

wspaniałego Potwora). 
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Potwór Mateusza był naprawdę przerażający. Miał czerwoną, warczącą twarz,  

 

z dużymi ostrymi zębami. Głos grzmiący i wrzeszczący. Tupał i kopał nogami. Potwór 

Mateusza ranił każdego, kogo zobaczył.  

 Czy możesz zgadnąć, jak czuł się Mateusz, gdy jego potwór wychodził na 

zewnątrz?  

 On czuł złość.  

Zabawa ruchowa – pokażcie, w jaki sposób 

złości się wasz wspaniały Potwór, kiedy go 

wypuszczacie…  

 Jak sądzisz, co myśleli rodzice o 

potworze Mateusza?  

 Myślisz, że się im podobał? 

  A co myśleli na jego temat przyjaciele i 

nauczyciele Mateusza? 

Posłuchajcie: Rodzice Mateusza byli 

bardzo źli na Potwora, ponieważ był on bardzo głośny i nieposłuszny. Uważali, że 

Mateusz powinien go lepiej pilnować i karali go za każdym razem, gdy pozwalał 

Potworowi wyjść. Przyjaciele Mateusza byli smutni i bali się, gdy potwór wychodził 

na zewnątrz w przedszkolu i mówili: „To bardzo źle, że Mateusz pozwala tak 

hałasować Potworowi przez cały czas – myśleli – On byłby fajniejszym kolegą  

i lubilibyśmy go – gdyby nie to”. Myśleli także – „Trudno nam bawić się w grupie,  

w której jest Potwór”. Dlatego też pani kazała mu siedzieć na krzesełku 

przemyśleń zawsze wtedy, gdy zabierał Potwora do przedszkola.  

Pytania pobudzające dzieci do refleksji:  

 Czy balibyście się takiego Potwora?  

 Czy chcielibyście się bawić z dzieckiem, które wypuszcza swojego Potwora  

w trakcie zabawy?  

 Czy zdarzyło wam się wypuścić Potwora w przedszkolu?  

 Co się wtedy stało?  

 Jak myślicie, co czuł Mateusz w związku ze swoim potworem, kiedy jego 

rodzice karali go, przyjaciele uciekali od niego, a pani kazała mu siedzieć na 

krzesełku przemyśleń? 
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Dzieci odpowiadają… 

Mateusz zaczynał być zmęczony obecnością Potwora. Mówił do niego: „Nie 

spełniasz prawidłowo swojego zadania, gdy jesteś na zewnątrz. Nie pomagasz mi 

dostać tego, czego chcę i nie jesteś już tak wspaniały”. „To nie moja wina – 

powiedział Potwór – tylko twoja. Za każdym razem, gdy mówisz sobie te słowa… 

„Jest okropnie” „Nie mogę tego znieść” „Muszę postawić na swoim” … wtedy ja 

się pojawiam. Tak już jest…  

 A jakie są wasze słowa, które powodują, że Potwór się pojawia?  

– Dzieci wymieniają (zapisujemy na kartkach i przyczepiamy  

w słupku po jednej stronie tablicy).  

„Dobrze – powiedział Mateusz  

– To znaczy, że jeśli nie powiem tych słów, to ty nie wyjdziesz na zewnątrz?”. „No 

prawie – powiedział Potwór  

 – To nie jest takie całkiem proste. Lepiej byłoby gdybyś zmienił swoje myślenie niż 

tylko słowa… i robił tak na co dzień”. „Dlaczego mi to mówisz?” – zapytał Mateusz 

podejrzliwie. „Ponieważ zmęczyłem się już tym wiecznym wychodzeniem na 

zewnątrz. Mówisz te słowa cały czas. A ja wciąż muszę przychodzić  

i wychodzić. To takie wyczerpujące. Chciałbym mieć trochę wakacji i poleżeć 

gdzieś na plaży”. „Och!” – powiedział Mateusz – „Dobrze. Postaram się myśleć 

inaczej i zobaczę jak to działa”. Więc kiedy rzeczy nie idą po myśli Mateusza, 

wtedy ciężko pracuje nad zmianą tych słów i myślenia, aby wszystko układało się 

dobrze. On zmienił „TO OKROPNE” na „TO BARDZO ŹLE”. On zmienił „NIE 

MOGĘ TEGO ZNIEŚĆ” na „Ja nie LUBIĘ tego, ale mogę to ZNIEŚĆ”. On zmienił 

„NIE MOGĘ dostać tego, czego chcę” na „Ja WOLAŁBYM mieć to, kiedy chcę, ale 

nie muszę tego mieć od zaraz”. A także to „Moi przyjaciele są STRASZNYMI, 

ZŁYMI LUDŹMI, bo nie dają mi tego, co chcę. Powinni być ukarani”. Na „NIE 

ZAWSZE PODOBA MI SIĘ ICH ZACHOWANIE, ale są tylko ludźmi i mogą mieć 

swoje złe zachowania i mimo to mogą być wciąż dobrymi przyjaciółmi”. 

 Dzieci razem z rodzicami zamieniają swoje słowa tak jak Mateusz, przypinają 

do tablicy.  

 A co zrobić, jak zmiana myślenia nie pomaga?  

Oto ćwiczenia na skierowanie Potwora w bezpieczne miejsce, jak już wyjdzie: 

– ćwiczenie z napełnianiem się złością – robienie bardzo groźnej miny (to tak 

jakbyśmy byli balonikami, które napełniają się złością, a potem trzeba tę całą 

złość wyrzucić z siebie spojrzeniem albo wydmuchać powietrze ustami);  
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 – gniecenie kulek z gazet;  

– darcie gazet;  

– uwaga bomba! – rzucanie czerwonej kulki w powietrze z okrzykiem;  

– lekki jak piórko – ma służyć relaksacji neuromięśniowej - dzieci na siedząco 

wyobrażają sobie, że stają się tak lekkie, aż zaczynają unosić się nad ziemią,  

a potem stają się tak ciężkie, jak kamień;  

– ściana – odpychanie ściany w wyobraźni (silne koncentrowanie się);  

– dziura w suficie – rzucanie gniewnych spojrzeń w sufit i robienie w nim diury 

spojrzeniem.  

Potwór Mateusza wychodził coraz rzadziej i rzadziej.  

 Jak sądzisz, co pomyśleli o tej zmianie rodzice Mateusza?  

 A co jego przyjaciele i pani w przedszkolu? (dzieci wymyślają) 

Rodzice Mateusza rzadziej się na niego złościli i rzadziej też go karali. Przyjaciele 

Mateusza nigdy więcej się go nie bali i częściej się z nim bawili. Panie w przedszkolu 

były bardziej szczęśliwe, mniej zaniepokojone i nie kazały mu już siadać na krzesełku 

przemyśleń. „Czuję się teraz mniej szalony, a dostaję więcej z tego, co chcę” – 

powiedział Mateusz. „Jestem bardziej zadowolony i nauczyłem się jak 

powstrzymywać potwora przed wychodzeniem na zewnątrz”. Mateusz ćwiczył swoje 

nowe myślenie. Nie zawsze się to udawało, ale było coraz lepiej. Potwór rzadziej 

wychodził na zewnątrz. A kiedy wychodził, był już mniej straszny niż poprzednio. 

15. Praca plastyczna – wykonanie swojego „Złoślika” z plasteliny. 

 

16. Wiersz D. Gellner „Zły humorek” 

 

Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość wyłazi mi uszami  
i rozmawiać nie chcę z wami! 

 

A dlaczego? Nie wiem sama. 

Nie wie tata, nie wie mama...  

Tupię nogą, drzwiami trzaskam  

ipod włos kocura głaskam. 

   



12 
 
 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

nadepnęłam psu na ogon.  
Nawet go nie przeprosiłam -  

taka zła okropnie byłam.  

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

Co to znowu za humory? 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło,!? 

Wyszłam z domu na podwórze, 

wpakowałam się w kałużę. 

 

Widać, że mi złość nie służy, 

skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

wcale nie jest mi wesoło... 

 

Nagle co to? Ktoś przystaje. 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, Tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

 

Przyszedł pies i siadł koło mnie,  

kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: 

- Pobrudziłaś się troszeczkę! 

 

Widzę, że się pobrudziłam, 

ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została, 

NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! 
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17. Nasze emocje - kolorowe stworki 

 

 

Zachęcamy do wykonania kolorowych stworków, które okazują różne emocje. 

Powstaną one poprzez rozdmuchiwanie przez słomkę kolorowych plam z farb. 
Będzie to świetne ćwiczenie oddechowe. 

Po wyschnięciu kolorowych plam należy zamienić je w stworki - dorysować im ręce, 
nogi, włosy i oczywiście twarz! Można dokleić im ruchome oczy, a każdy 
z nich swoją miną może wyrażać inną emocję - od strachu po radość.  
 
 
 

Życzymy miłej, twórczej zabawy! 

„Czyste rączki”- mycie rąk po pracy np. plastycznej, przed jedzeniem 
i po wyjściu z toalety, przestrzeganie kolejnych etapów mycia  i osuszania rąk, 
przypomnienie zasad oszczędzania wody.  
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18. Zabawy w rozpoznawanie emocji - ćwiczenia logopedyczne. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8EerpqhmaPg 

Zabawa w rozpoznawanie emocji – z wykorzystaniem masek uczuć, które 
można samodzielnie wykonać. Zachęcamy do obejrzenia filmiku. Patrz link 
wyżej. 

 

Pliki do pobrania – wzory masek 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zabawa-w-emocje-maski-

uczuc/ 

 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=8EerpqhmaPg
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zabawa-w-emocje-maski-uczuc/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zabawa-w-emocje-maski-uczuc/
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 Pokoloruj obrazek najpiękniej jak potrafisz! 
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Pokoloruj pięknie obrazek 
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