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TEMATYKA TYGODNIA: Wrażenia i uczucia
 

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności
Poniedziałek Emocje  - co to takiego? •  Emocje - diagram, doskonalenie 

umiejętności głoskowania. 
• „Zgadnij”- odgadywanie emocji jedynie po 

mimice, opisywanie cech 
charakterystycznych.

• „Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji
po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z 
wykorzystaniem KP4.19b. 

• „Miłe czy nie?” – podział na emocje 
pozytywne i negatywne. 

• „Druga połówka” – utrwalenie nazw emocji 
oraz ich zapisu. 

• Praca z KP4.19a, doskonalenie zdolności 
grafomotorycznych, rozwijanie umiejętności 
kontynuowania rytmu kilkuelementowego.

Wtorek Jakie emocje przeżywają
przedszkolaki?  „Przedszkolne emocje”- praca z KP4.20b, 

rozpoznawanie emocji innych na podstawie 
opowieści i ilustracji, dostrzeganie związków 
przyczynowo-skutkowych, budowanie 
wypowiedzi.

 „Zły humorek” – wysłuchanie wiersza Doroty 
Gellner pod tym samym tytułem, swobodne 
wypowiedzi dzieci. 

 Uczuciowa kostka” – klasyfikowanie emocji. 
  „Scenki przedszkolne”- praca w grupach, 

scenki dramowe. 
 „Moje emocje”- rozpoznawanie własnych 

emocji i podawanie ich nazw.
 Praca z KP4.20a – doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania uczuć, rozwój umiejętności 
grafomotorycznych i kreatywności, budowanie 
wypowiedzi.

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 35 – 
ćwiczenia na zrównoważenie sił układu 
mięśniowego.

Środa Skąd się biorą łzy?
• „Gdy mi smutno, gdy mi źle”- giełda 

pomysłów, co można zrobić, gdy jest się 
smutnym. 

• „Matematyczne dylematy”- dzielenie po ileś,
dzielenie po równo. 

•  „Co się ze mną dzieje?”- próba identyfikacji 
fizycznych odczuć podczas przeżywania 
emocji. 



• „Łzy”- swobodne wypowiedzi dzieci na 
temat tego, po co są łzy i skąd się biorą.

• „Chłopaki nie płaczą”– łamanie stereotypów, 
rozmowa.

• - „Moje emocje” – malowanie farbami przy 
muzyce Sonata księżycowa L. van 
Beethovena (pędzlem lub palcami). 

• „Zabawa w silnego i słabego” – zabawa 
inspirowana metodą W. Sherborne.

• Aktywne słuchanie muzyki. 

Czwartek Jak radzić sobie z
emocjami?  „Strach ma wielkie oczy”- rozmowa i próba 

wyjaśnienia, co oznacza to powiedzenie. 
 „Czarna jama” – wysłuchanie i interpretacja 

wiersza Joanny Papuzińskiej pod tym samym
tytułem, oswajanie lęków.

  „Jak oswoić ciemność?” – burza mózgów, 
dzielenie się pomysłami z resztą grupy.

 „Złość” – rozmowa na podstawie 
opowiadania Renaty Piątkowskiej pod tym 
samym tytułem.

 „Dobre i złe”- klasyfikowanie sposobów 
radzenia sobie ze złością na dobre i złe.

 Praca z KP4.21a – doskonalenie 
umiejętności dostrzegania pozytywnych i 
negatywnych sposobów wyrażania uczuć, 
rozwijanie zdolności grafomotorycznych.

  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 35 – 
ćwiczenia na zrównoważenie sił układu 
mięśniowego.

Piątek Wczuwamy się w emocje
innych

• „Co czuł bohater?” – określanie odczuć 
bohaterów bajek i historii znanych dzieciom.

• „Diagram” – doskonalenie umiejętności 
głoskowania. 

• „Empatia”- wyjaśnienie pojęcia. 
• „Jak mogę pomóc?”- zabawa dydaktyczna, 

rozbudzanie empatii.
•  „Komiks” – praca z KP4.21b, ćwiczenia w 

czytaniu. 
•  „Mój strach” – praca plastyczna.


