
TEMAT TYGODNIA:  

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

12 kwietnia- poniedziałek 

Przedszkolna drama 

Witajcie drogie Dzieci i Rodzice po weekendowej przerwie  .                  

Dziś zabierzemy Was w niewielką podróż do świata emocji. Dowiecie się co to jest 

złość . Zaczniemy od … 

1. Zabawy ,,Lusterko”- doskonalenie umiejętności wyrażania emocji za pomocą min. 

Rodzic stawia dziecko przed lusterkiem(lub wręcza mu je do ręki) i prosi, aby 

wyraziło za pomocą min kilka emocji. Pyta: 

 Jak wygląda Twoja twarz , kiedy jesteś wesoły, szczęśliwy? 

 Jak wygląda Twoja twarz , kiedy jesteś smutny? 

 Jak wygląda Twoja twarz, kiedy jesteś zły? 

2. ,,W jakim nastroju jest dziecko? -rozwijanie umiejętności rozpoznawania , 

nazywania  emocji na podstawie wskazówek mimicznych. 

Rodzic prosi dziecko, by przyjrzało się ilustracjom i określiło , co na nich widzi. 

Następnie zachęca dziecko do odgadnięcia, w jakim nastroju jest dane dziecko. 

 

 

Po określeniu przez dziecko nastroju ukazanych postaci, rodzic zwraca się z prośbą 

do dziecka , o skojarzenie sytuacji w których czujemy się  źli. Pytania pomocnicze: 

 Co sprawia, że jesteś zły?  

Rodzic omawia z dzieckiem sytuacje, które go złoszczą. Dopytuje o jego 

reakcję i zachowanie. 



3. „Gdy się złoszczę, to robię tak...” – zabawa dramowa, rozwijanie umiejętności 

uzewnętrzniania swoich uczuć i stanów za pomocą ekspresji twórczej , mimiki, 

gestu.  

Dziecko prezentuje mimiką, ruchem, gestem, swój sposób wyrażania 

złości(marszczy brwi i czoło, wykrzywia usta, szczerzy zęby, warczy, gryzie, tupie 

nogami, zaciska pięści, krzyczy, grozi palcem, odwraca się plecami, płacze). Dla 

ośmielenia dziecka Rodzic może pierwszy zaprezentować , co robi , gdy się złości. 

Ważne, aby w rozmowie z dzieckiem wytłumaczyć mu, iż złość to zdrowa, 

naturalna, potrzebna emocja, którą przeżywają wszyscy i nie należy się jej wstydzić. 

Czasami jednak ,jest ona bardzo silna i sprawia, że robimy lub mówimy coś czego 

żałujemy. Nasza złość nie może ranić drugiej osoby. 

4. „Co można zrobić ze złością?” – burza mózgów. Kształtowanie umiejętności 

odreagowywania złości. Rozwijanie właściwych postaw wobec innych.  

Rodzic dopytuje dziecko, czy zna jakieś sposoby radzenia sobie ze złością? Czy 

wie jak , ją pokonać? 

Dziecko wymienia pomysły. Jeśli ma z tym trudności Rodzic opowiada o nich 

dziecku , prezentując niektóre z nich, np. darcie gazety. 

(można opowiedzieć komuś o swojej złości, narysować ją, tupać,  głośno krzyczeć w 

pomieszczeniu, gdzie nikomu nie przeszkadzamy, ulepić coś z plasteliny, głęboko 

oddychać, zmiąć lub podrzeć gazetę, poćwiczyć, można pobiegać, potańczyć, przytulić 

się do bliskiej osoby, posiedzieć w ciszy). 

5. ,, Taniec radości-Zygzak”-zabawa ruchowa do piosenki 

Jednym ze sposobów radzenia sobie złością jest taniec. Zachęcamy Was do 

swobodnej improwizacji ruchowej znanej Wam piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 

 

Przypomnimy sobie naszą zabawę paluszkową,, Małe pajączki”-ćwiczenie 

logopedyczne, wspierające uważność, koncentrację, a także rozwijające pamięć oraz 

motorykę małą. 

Może nauczą się jej też rodzice? 

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

Wykonajcie pracę w Karcie Pracy2.25 ze strony 25, związaną z kolorowaniem 

bluzek osób stojących w takich samych pozach.  

 

Do jutra! 

p. Ola i p. Ewa 

 

 

 

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

