
WRAŻENIA I UCZUCIA – propozycje zadań dydaktycznych  

(18-22.05.2020) 

 

ZADANIE 1.  Psie smutki  J. Brzechwa 

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.  

 

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat 

zadając dziecku pytania: 

- O czym był wiersz? 

- Jakie emocje towarzyszą pieskowi? 

- Dlaczego piesek jest smutny? 

- Co to znaczy czuć się smutnym? 

- Jak można zmienić swój nastrój? 

 

ZADANIE 2. „Znaki uczuć” – zabawa dydaktyczna. 



Rodzic/ opiekun rozdaje dziecku obrazki przedstawiające różne uczucia. 

Rodzic/ opiekun wymienia po kolei nazwy uczuć. Dziecko podnosi, obrazek 

przedstawiający daną emocję, przygląda jej się, i opisuje ją. 

 



 



 



 



 

 



ZADANIE 3. „Oglądanie twarzy” 

Dziecko siada przed lustrem, obserwuje bezpośrednio swoją twarz. Opisuje 

wygląd swojej twarzy, nazywa po kolei części ciała, które się na niej znajdują. 

Następnie Rodzic/ opiekun wymienia nazwy uczuć, a dziecko patrząc w lustro 

próbuje zrobić taką minę. 

ZADANIE 4. „Dokończ zdanie”  

 Jestem zły gdy… 

 Cieszę się gdy… 

 Jestem smutny gdy … 

 Jestem zdziwiony gdy … 

ZADANIE 5. „Odzwierciedlenie uczuć” – zabawa dydaktyczna 

Pomoce dydaktyczne: figury geometryczne z papieru: żółte koło, czerwony 

trójkąt, niebieski prostokąt, zielony kwadrat.  

Odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne. Przypisujemy figurom 

konkretne emocje np. Żółte koło – radość, czerwony trójkąt – złość, niebieski 

prostokąt – smutek, zielony kwadrat – strach 

 

Rodzic/ opiekun mówi do dziecka: pokaż jak się czujesz gdy: 

 rodzice cię chwalą, 

 ktoś sprawi ci przykrość, 

 jesteś głodny, 

 dostaniesz prezent, 

 ktoś przyłapie cię na kłamstwie, 

 boli cię ząb, 

 boisz się dużego psa, 

 teraz. 

 

ZADANIE 6. „Jak się czuje miś?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g 

Dziecko słucha piosenki, wykonuje dowolny taniec.  

Próbuje zaśpiewać piosenkę.  

https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g


ZADANIE 7. „Lustro”– zabawa naśladowcza. 

Dziecko siada naprzeciw Rodzica/ opiekuna, zadanie polega na naśladowaniu 

siebie nawzajem, dziecko próbuje nazwać emocje, jakie chciał wyrazić swoją 

miną oraz jakie wyrażał Rodzic/ opiekun. 
 

ZADANIE 8. Zły humorek  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 

i pod włos kocura głaskam. 

 

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! 

 

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat 

zadając dziecku pytania: 

- Kto występował w wierszu; 

- Jakie humory miała dziewczynka? 

- Komu robiła na złość? 

- Dlaczego wszystko jej przeszkadzało? 

- Kto pomógł dziewczynce? 

- Kiedy dziewczynka zgubiła zły humor? 

- Jak się zachowujemy kiedy opanuje nas złość? 

- Czym grozi takie złe zachowanie? 

 

ZADANIE 9. „Zgoda” – zabawa muzyczno ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M 

Rodzic/opiekun wykonuje wspólnie z dzieckiem taniec do piosenki. 

Nie chcę cię 3x znać 

Choć do mnie 2x 

rączkę mi daj 

prawą mi daj 

lewą mi daj 

i już się na mnie nie gniewaj. 

 

ZADANIE 10. „Teraz czuję…”- malowanie w rytm muzyki. 



https://www.youtube.com/watch?v=kLp_Hh6DKWc 

Dziecko siada przy stoliku, na którym przygotowana jest kartka papieru, pędzle 

oraz farby. Rodzic/ opiekun włącza utwór Edvarda Griega  W grocie króla gór. 

Mówi, że w rytm tego utworu przypisane będą emocje. Dziecko palcami w 

powietrzu „maluje” do usłyszanego rytmu oraz mówi jakie towarzyszą przy tym 

emocje. W Czasie powtórnego słuchania maluje już farbami na kartce. 

Dostosowuje dotknięcia pędzla do tempa natężenia utworu. Gdy utwór grany 

jest mocniej dziecko przyciska pędzel do kartki. Dziecko tworzy swój obraz, 

cały czas słuchając muzyki. 

 

ZADANIE 11. Przykładowe prace plastyczne 

- mój portret- dziecko tworzy swój portret przy pomocy oglądania się w lustrze.  

 



- barometr uczuć (po wykonaniu pracy plastycznej dziecko może codziennie 

zaznaczać jakie uczucia mu towarzyszą poprzez przypinanie klamerki przy 

odpowiedniej buźce). 

 

- kolorowe stworki – dziecko tworzy kolorowe kleksy dzięki rozdmuchiwaniu 

farby poprzez słomkę. Po wyschnięci dorysowuje im ręce, nogi oraz twarz. 

 

- emocje z kamieni- dziecko maluje na kamieniach emocje. 

 



 

ZADANIE 12. Jak radzić sobie ze złością? 

 

Rodzic/ opiekun omawia z dzieckiem ilustracje, tłumaczy jak można radzić 

sobie ze złością. 

  

ZADANIE 13. Karty pracy 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 




