
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 
 „WRAŻENIA I UCZUCIA” 

 
 PONIEDZIAŁEK (18.05.2020r.)  

 

Zadanie 1. 

„Co ja czuję?”. Rodzicu  porozmawiaj z dzieckiem o sytuacjach, które budzą skrajnie różne 

emocje: radość i smutek. Powiedz dziecku co sprawia, że my jesteśmy radośni i smutni, 

następnie spytaj dziecko o to samo. Zwróć uwagę na to, że uczucia są dobre i mamy do nich 

prawo. (Emocje to coś co rodzi się w naszym sercu, poprzez różne sytuacje i okoliczności, 

których jesteśmy uczestnikami - ich źródłem jest wszystko co nas otacza. Emocje nie są ani 

dobre ani złe. Nie podlegają ocenie moralnej, zatem każdy ma prawo czuć się szczęśliwy jak i 

zły. Najważniejsze jest to co robimy z tymi emocjami czy i w jaki sposób pokażemy nasze 

emocje innym.) 

 

 

 



Zadanie 2. 

Zabawa dydaktyczna – odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne. Przypisujemy 

figurom konkretne emocje - Żółte koło – radość, czerwony trójkąt – złość, niebieski prostokąt 

– smutek, zielony kwadrat – strach. Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego koloru 

figury zgodnego z jego emocją. 

Pokaż, jak się czujesz, gdy: 

 rodzice cię chwalą, 

 ktoś sprawi ci przykrość 

 jesteś głodny 

 dostaniesz prezent 

 ktoś przyłapie cię na kłamstwie 

 boli cię ząb 

 boisz się dużego psa 

 dostałem ulubiona zabawkę. 

 robię coś, czego nie lubię. 

 tata naprawił mi rower. 

  koledzy mnie przezywają. 

  koleżanki nie chcą się ze mną bawić. 

  kolega mnie bije. 

 zostałem zaproszony na przyjęcie urodzinowe do kolegi. 

 zginął mój pies. 

Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy – str. 19. 

 

WTOREK (19.05.2020r) 

Zadanie 1. 

Przeczytaj dziecku krótkie opowiadanie pt:„W przedszkolu" . 

Jak co dzień dzieci z grupy Misiów przyszły do przedszkola i zaczęły bawić się w swoje 

ulubione zabawy. jedne bawiły się zaś układały puzzle albo malowały obrazki dla 

najbliższych przy stolikach. Kasia wzięła klocki i zaczęła budować domek dla swoich lalek. 

Kiedy jej budowla była prawie gotowa, do dziewczynki podszedł Kacper i zapytał : 

- Co robisz? 

- Buduję domek dla moich lalek - odpowiedziała Kasia. 

Kacper nie pytając Kasi o zgodę zabrał jej kilka klocków, tym samym niszcząc zbudowaną 

przez dziewczynkę budowle. 

Kasia z płaczem zawołała: 

- Oddaj proszę mi moje klocki! Nie zabieraj mi ich, bo ja się teraz nimi bawię! 

Ale Kacper ani myślał oddać klocki, też miał ochotę coś z nich zbudować. 

Zdenerwowana Kasia podeszła do chłopca i uderzyła go klockiem w rękę - teraz oboje 

płakali, a klocki leżały rozsypane na podłodze. Po pięknej budowli nie zostało ani śladu. 



Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- O czym było opowiadanie? 

- Co było na początku? 

- Czy zachowanie Kasi było właściwe? 

- Co powinna zrobić, a czego nie? 

- Jak czuły się dzieci? 

- Jak historia mogła się skończyć? 

- Co można zrobić by nie czynić sobie wzajemnie przykrości? 

 

Zadanie 2. 

Czasem o emocjach trudno rozmawiać. Poniższy zabawa rozwiąże ten problem… 

 

Rozpoznanie i nazwanie emocji jest nie lada sztuką, szczególnie dla najmłodszych dzieci. 

Dlatego dziś bardzo fajna, a zarazem prosta w wykonaniu zabawa z emocjami, która w 

połączeniu z rozmową, pomoże zrozumieć Ci czym one są. 

 

 

 

Potrzebne materiały: 

– kartka sztywnego papieru; 

– flamastry; 

– nożyczki; 

– ołówek. 

 



Krok 1 

Na kartce papieru narysuj koło. Ja odrysowałam je od miski,  

 

Krok 2 

Narysuj włosy. 

 

Krok 3 

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

emocje. 

  



Krok 4 

Z tyłu małych kółek przyczep plastelinę. Tą zabawką można się bawić zarówno w pionie na 

stole czy podłodze, jaki i w pionie przyczepiając ją do szafki czy ściany. 

 

 

 

 

Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy – str.20 

 

 

ŚRODA (20.05.2020R.) 

Zadanie 1. 

„Jakie figury rysuję?” – słuchanie wiersza o figurach. 

Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuję trójkąty. 



Już każdy dzieciaczek 

Trójkątny ma szlaczek. 

  

Kwadraciki bardzo lubię 

W tej rodzinie się nie nudzę. 

Kwadrat równe boki ma 

Każde dziecko kwadrat zna. 

  

Jest w rodzinie też prostokąt 

Spójrz na niego, wytęż oko. 

Po dwa boki: długie, krótkie, 

Narysuję za minutkę. 

  

Są w rodzinie też kółeczka 

Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów 

Tym się różnią od trójkątów. 

 

 Rozmowa na temat wiersza: 

- Jakie figury geometryczne wystąpiły w wierszu? 

- Powiedz, jak wygląda każda z nich? 

 

 

 

 



 

 Zadanie 2. 

Przeliczanie i porównywanie ilości figur geometrycznych zgromadzonych w obręczach. 

 

 



 

- Ile jest kwadratów? 

- Ile jest trójkątów? 

- Ile jest kółek? 

- Ile jest prostokątów? 

-Których figur jest najwięcej? 

- Których figur jest najmniej? 

- O ile więcej jest kwadratów od trójkątów? 

- O mniej jest prostokątów od kół? 

- Ile jest razem kół i kwadratów? 

  

Zadanie 3. 

„Czy to prawda?” – quiz. 

Rodzic czyta zdania. Gdy dzieci usłyszą zdanie prawdziwe podnoszą uśmiechniętą buzię. Gdy 

zdanie jest fałszywe podnoszą buzię smutną. 

Np. Słowo „indyk” ma dwie sylaby. 

Słowo „owca: rozpoczyna się na „w”. 

Słowo „kotek” kończy się na „k” 

Słowo „baran” rozpoczyna się na „p” 

Słowo „krowa” kończy się na „o”. 

 



 

CZWARTEK (21.05.2020r.) 

Zadanie 1. 

Posłuchaj piosenki o emocjach . 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4  

Zadanie 2. 

 Wykonaj z pomocą rodzica RADOSNEGO GNIOTKA 

Do wykonania gniotka potrzebujecie: 

Balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, włóczkę do 

zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker. 

          Krok po kroku wykonanie gniotka prezentujemy na filmie . Na początku wsypujemy 

mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. Najlepiej robić to 

przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. 

Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę 

obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to 

przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. Na czubku 

głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. Nasza 

zabawka jest już gotowa, zobacz na filmie jakie to proste . 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=2Asv1QetBms&feature=emb_title 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=2Asv1QetBms&feature=emb_title


Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy str - 21. 

 

PIĄTEK (22.05.2020r.) 

Zadanie 1. 

Rozwiąż zagadki. 

Jaka to emocja?  

Powiedzcie dzieci-                                                         Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 

Rączki wymachują, ciało w górę leci,                           Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 

Oczy jak iskierki się zapalają,                                       Trzęsie nami śmiało 

Wszystkie ząbki usta odkrywają.                                   I paraliżuje całe ciało. 

  

Usta jak podkówka odwrócona,                                    Gdy się w nasze serce wkrada, 

Często łezka w oku zakręcona.                                     To naszymi myślami włada, 

Wygląd twarzy tej dziewczyny                                     Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Jakby najadła się cytryny.                                             Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Bajka do słuchania ( link do bajki poniżej ). 

Jak pomóc dziecku radzić sobie z przegraną? 

Posłuchajcie bajeczki Agnieszki Borowieckiej „Trudna sztuka” 

Odwołując się do bajki i doświadczeń  zadaj pytania: 

 

* Co zrobił żuraw, gdy przegrał? 

* Jak zareagowały inne zwierzątka? 

* Co ważnego powiedziała żurawiowi dzika kaczka? 

* Co jest przyjemniejsze – wygrywać czy przegrywać? 

* Co dobrego wynika z wygranej? 

* Dlaczego nie lubimy przegrywać? 

* Co czujecie, gdy wygrywacie, a co, gdy przegrywacie? 

* Co dobrego może wynikać z przegranej? 

https://www.youtube.com/watch?v=B74tx2_aYG4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B74tx2_aYG4


Zadanie 3. 

 

 



 

 

 

 


