
My i nasze emocje cz. 2 

1. „Ubu i jego emocje” – zapraszam wszystkie  dzieci  do obejrzenia 

krótkiego filmiku ☺  

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

2. „Zły humorek” – posłuchajcie wierszyka D. Gellner 

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.    ZŁOŚĆ                                                                                          

Mysz wyjrzała z mysiej nory:                                                                                                                              

- Co to znowu za humory?   ZDZIWIENIE                                                                                                         

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 w koło,                                                                                                                 

Wcale nie jest mi wesoło… SMUTEK                                                                                                 

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,                                                                                                    

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


Ale za to złość zgubiłam,                                                                                                            

Pewnie w błocie gdzieś została,                                                                                                              

NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA!    RADOŚĆ  

Rozmowa na temat wiersza:   

• Kto występował w wierszu? 

• Jakie humory miała Kasia? 

• Komu robiła na złość? 

• Dlaczego wszystko jej przeszkadzało? 

• Kto pomógł Kasi? 

• Kiedy Kasia zgubiła zły humor? 

• Jak się zachowujemy, kiedy opanuje nas złość? 

• Jakie emocje oprócz złości pojawiły się w wierszu? 

 

3. „Niedokończone zdanie” – rodzic podaje początek zdania a dziecko 

kończy je zgodnie z własnymi odczuciami: 

• Najbardziej lubię, gdy… 

• Czasami boję się… 

• Jestem smutny, kiedy… 

• Wstydzę się, gdy… 

• Kiedy jest mi wesoło… 

• Jestem zły, kiedy… 

• Denerwuję się, gdy… 

 

4. „Podróż do krainy: złości, radości i smutku” – zabawa ruchowa. 

Ustawiamy się w pociąg i jedziemy do Krainy ZŁOŚCI – tutaj ludzie chodzą 

obrażeni, są źli i zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą.                               

Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w Krainie SMUTKU. Tutaj ludzie 

chodzą markotni, płaczą. Na końcu pociąg rusza do krainy RADOŚCI, gdzie 

ludzie są zawsze uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami 

serdecznie. 

Dziecko wypowiada się, w której krainie podobało mu się najbardziej i dlaczego?                                    

Najlepiej aby każda kraina znajdowała się w innym pokoju i oznaczona była 

symbolem oddającym daną emocję. 

5. „Zegar emocji” – praca plastyczna 

Materiały: talerzyk papierowy, blok, marker, klej, nożyczki, pinezka, korek, 

szablony kółek. 

 



 

 


