
Zadanie 1.  

Hej dzieciaki 😊 Dziś porozmawiamy sobie o emocjach . Wszystkie emocje, które Wam 

towarzyszą ( radość, smutek, złość, zadowolenie, zachwyt, zdziwienie itp.) są dobre i 

macie prawo je czuć . Przyjrzyjcie się uważnie obrazkowi poniżej . Nazwijcie po kolei 

emocje, jakie widzicie na obrazkach . Wytnijcie buźki z dolnej części karty i przyklejcie    

w pustych polach tak, aby te same buźki były ułożone jedna pod drugą.  

 

 

 

Zadanie 2. Posłuchajcie  uważnie opowiadania  czytanego przez rodzica . 

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, 

 i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.  

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, 

 i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.  

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek. 

 Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.  

W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina, 

 że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.  

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,  

tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.  



Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, 

 po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

− Co mieszka w sercu?  

− Czy zawsze jest nam wesoło? 

 − Czy zdarza się, że coś Cię  smuci?  

− Czy zdarza się, że coś Cię  złości? 

Zadanie 3.  

Przygotujcie Karta pracy, Nowe przygody Olka i Ady  cz. 4, s. 59. Rysowanie szlaczków 

po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie rybek i fal po śladach. Kończenie 

rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich. 

 

Zadanie 4. 

Jestem ciekawa, jaki dziś macie humor i jakie emocje Ci towarzyszą . Dziś stworzymy 

swoją własną emocję. Do wykonania pracy będzie Wam potrzebne:  

– kartka sztywnego papieru ( biały blok techniczny), 

– flamastry, 

– masa mocująca lub plastelina,  

– nożyczki; 

– ołówek. 

Na kartce papieru narysuj koło i wytnij je. 
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Następnie przy pomocy flamastra narysuj włosy. 

 

Wytnij małe kółka i narysuj na nich oczy oraz usta w różnych kształtach – wyrażające 

różne emocje. 

 

 

Z tyłu małych kółek przyczep masę lub plastelinę. Za pomocą tej masy, kółka z ustami i 

oczami będą się z łatwością odczepiać i przyczepiać do głowy. 
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