
 

Przedszkole Miejskie 13 Temat: NASZE EMOCJE 
  

 

Dziś zaczynamy spotkaniem z jednym z uczuć- posłuchajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE 

 

Zaznacz o jakiej emocji było opowiadanie (otocz pętlą): 
 

 

 

 

Czy złość jest potrzebna?       TAK 
Dzięki złości:  

• stawiamy granice innym osobom  

• wyzwala się w nas energia do działania,  

• dostajemy informację, gdy zagrożone jest nasze  bezpieczeństwo      
      - potrzeba obrony własnej przestrzeni. 

 
 

Kiedy jestem zły 
 
 
  Wolno mi: Nie mogę: 

Przytulić się do mamy 

Uderzyć kogoś 

Położyć się na łóżku na chwilę 

Poćwiczyć, pobiegać 

Zniszczyć coś w domu Używać brzydkich słów 

Zrobić sobie przerwę!!! 

Powiedzieć co mnie złości 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE
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Pomyśl o czterech rzeczach, które możesz zrobić podczas robienia sobie przerwy od 

złości. Narysuj je. 

 

 

 

Złość jest trochę jak ogień… 
 

Będzie w tobie rosnąć i mocno płonąć jeśli 

będziesz dokładać drewno 
 

Przerwa 
od złości:
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Wybierz i wykonaj: 
 

Pudełko uczuć 
 

1. Przygotowuj tekturowe pudełko, na którym napisz: Pudełko uczuć, dekorujemy je zdjęciami ludzi, 

którzy są źli, smutni, szczęśliwi.  
2. Do środka pudełka włóż:  

a. kredki i papier do rysowania złości;  
b. poduszkę złości, która ma służyć wyładowaniu emocji, kiedy dziecko jest złe - można mu ją 

podać, by waliło w nią pięściami lub w nią krzyczało;  
c. kapelusz - zwróćcie na mnie uwagę - założenie kapelusza oznacza, że jesteśmy potrzebni 

osobie, która ma go na głowie;  
d. woreczek na smutki - wykonujemy woreczek, 

do którego można wkładać zapisane na 

karteczkach smutki;  
e. gazety do darcia lub robienia z nich kulek; 

chusteczki higieniczne. 
 

Zawsze kiedy poczujesz, że się złościsz sięgnij po 

odpowiednią rzecz. 
 

 
Gniotek z balona  
 

1. Przygotuj: balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną, lejek, włóczkę do 
zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker. 

2. Przy pomocy lejka wsyp mąkę ziemniaczaną do butelki. 
3. Naciągnij balon na nakrętkę butelki. 
4. Przechyl butelkę tak, by mąka przesypała się do balonu. 
5. Zwiąż balon na supeł. 
6. Ozdób balon- narysuj oczy, usta, przymocuj włóczkę jak włosy. 
7. Gotowe.  

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dla chętnych: 
 
https://wordwall.net/pl/resource/1763668/samopoczucie - gra rodzinna 

https://wordwall.net/pl/resource/1708042/minki (pokaż minkę) 

https://wordwall.net/pl/resource/1025213/emocje (zgubłem czapkę - smutek) 

 

Pudełko UCZUĆ 

https://wordwall.net/pl/resource/1763668/samopoczucie
https://wordwall.net/pl/resource/1708042/minki
https://wordwall.net/pl/resource/1025213/emocje

