
Zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach, 

po wznowieniu działalności przedszkola. 

11 MAJA ( poniedziałek) 

 

Temat: Słuchanie wiersza „ Zły humorek” D. Gellner. 

Przebieg:  

1. Na początek proponuję poruszać się do piosenki „Rytmiczna rozgrzewka w 

podskokach”  - https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozwiązywanie zagadek słownych. 

Jaka to emocja?              .                                                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. 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 

3. Następnie zachęcam do przeczytania wiersza:   

 

D. Gellner "Zły  humorek”  

Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość  wyłazi  mi  uszami 

I rozmawiać nie chcę z wami! 

 

A dlaczego? 

Nie wiem sama 

Nie wie tata, nie wie mama… 

 

Tupię nogą, drzwiami trzaskam 

I pod włos kocura głaskam. 

 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

Nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam 

Taka zła okropnie byłam. 

 

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

Co to znowu za humory? 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło?! 

 

Wyszłam z domu na podwórze, 

Wpakowałam się w kałużę. 

Widać, że mi złość nie służy, 

Skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

Wcale nie jest mi wesoło… 

 

Nagle co to? 

Ktoś przystaje 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 



To ktoś mały, tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

Przyszedł pies i siadł koło mnie 

Kocur się przytulił do mnie, 

Mysz podała mi chusteczkę: 

Pobrudziłaś się troszeczkę! 

Widzę, że się pobrudziłam, 

Ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została. 

Nie będę jej szukała! 

 

4. Na zakończenie proponuje zabawę słowną „Jestem …” 

Rodzic podaje niedokończone zdania. Zadaniem dziecka jest je dokończyć. 

- Jestem smutna, gdy…… 

- Lubię chodzić na……… 

- Kocham …… 

- Złoszczę się, gdy………… 

- itd. 

DLA CHETNYCH KARTA PRACY 

 



 

Źródło : https://przedszkolankowo.pl/2018/10/14/12582/ 

http://www.edukacja.edux.pl/p-11477-scenariusz-zajec-terapeutycznych-jestem.php 

https://pl.pinterest.com/pin/680043612456610059/ 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA    

Na miłe popołudnie proponuję zabawę „ Podróż samolotem do krainy uczuć” 

 (Zabawa pochodzi z książki R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”) 

Dziecko wraz z rodzicem wyrusza na wycieczkę do tajemniczej krainy. Wsiadają do samolotu i 

lecą ( rozkładają ręce na boki i machają). Wszyscy docierają do RADOSNEJ KRAINY. Jest tutaj 

piękna pogoda, świeci słońce, widać kolory (Rodzic z dzieckiem ilustruje ruchem, ciałem, gestem 

emocję). Następnie wsiadają do samolotu  i lecą dalej. Nagle robi się ciemno, słońce przestaje 

świecić a świat jest szary i bury. Docieramy do SMUTNEJ KRAINY. Mieszkańcy tej krainy stale 

chodzą smutni, nic im się nie chce robić, siedzą, leżą…. (Rodzic z dzieckiem ilustrują ruchem, 

ciałem, gestem emocję). 

Następnie Rodzic zadaje pytania dziecku: Czy smutek jest nam potrzebny? A co możemy zrobić, 

żeby poprawić sobie humor, kiedy jesteśmy smutni? 

 

MIŁEJ ZABAWY  

 

12 MAJA (wtorek) 

 

Temat : „Emocje” – tworzenie kleksów z farb i nadawanie im emocji.  

Przebieg:  

 

Rodzicu przed dzisiejszymi zajęciami, przygotuj: 

 Farby  

 Białą lub kolorową kartkę formatu A4 

 Słomki 

https://przedszkolankowo.pl/2018/10/14/12582/
http://www.edukacja.edux.pl/p-11477-scenariusz-zajec-terapeutycznych-jestem.php
https://pl.pinterest.com/pin/680043612456610059/


 Kredki/ mazaki  

 

 

1. Na początku zachęcam do zabawy przy piosence „Radość”   

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=Y3ijd9di_Nc 

2. Następnie proponuje posłuchać bajki o emocjach. 

Bajka - https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

 

3. Praca plastyczna – wykonanie. 

 

Na samym początku przygotowujemy kolorową kartkę lub białą formatu A4 oraz farby i 

słomkę.  Następnie wylewamy trochę farby  ( najlepiej rozrobić farbę z wodą aby uzyskać 

lepszą konsystencję)na kartkę papieru i za pomocą słomki rozdmuchujemy farbę, dzięki 

czemu powstaną kolorowe plamy - są to przy okazji  świetne ćwiczenie oddechowe  

 Po wyschnięciu kolorowych plam  zamieniamy je w stworki - dorysowujemy im ręce, nogi, 

włosy i oczywiście twarz!   

                                                         GOTOWE   

 

4. Na zakończenie  proponuje zabawę rozładowującą napięcie emocjonalne. 

„Start rakiety” 

Dziecko zamienia się w rakietę, która za chwilę wystartuje w podróż kosmiczną. Zaczyna od 

bębnienia palcami w podłogę, najpierw powoli i delikatnie, potem coraz szybciej i głośniej. 

Następnie bębnienie zamienia się w uderzanie dłonią, klaskanie, tupanie nogami, coraz 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3ijd9di_Nc
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs


szybciej i głośniej. Dziecko może też zacząć od cichego brzęczenia, naśladowania szumu 

rakiety i stopniowo wydawać coraz głośniejsze dźwięki, aż do krzyku i wrzasku. Rakieta 

staruje, dziecko wyskakuje wyciągając ramiona w górze i krąży po orbicie przez chwilę, po 

czym spokojnie ląduje. Ta zabawa pomaga przezwyciężyć napięcie i pozwala na 

"wyładowanie" się  

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

          

Zachęcam do wykonania masek uczuć ,  maski po wydrukowaniu na sztywnym papierze           

(gotowe do wydrukowania na stronie- https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-

rozpoznawanie-emocji/wystarczy wyciąć i za pomocą dwustronnej taśmy klejącej przykleić do 

patyczków, dokłada instrukcja w filmiku   

Filmik : https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/ 

Przy okazji pokazywania różnych masek możemy z dzieckiem porozmawiać, kiedy czujemy się 

szczęśliwi, co sprawia nam radość… Co powoduje, że czujemy smutek, dlaczego go odczuwamy… 

Jakie sytuacje budzą w nas złość?  Jak się zachowujemy, gdy jesteśmy źli? Jak wygląda wtedy nasza 

twarz, nasze ręce, co się dzieje z naszym głosem? Co możemy zrobić, gdy odczuwamy złość? 

 

Źródło : http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html 

https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/123417,5-zabaw-przeciwko-agresji-i-rozladowujacych-

napiecia-emocjonalne-najlepsza-bron-na-malego-zlosnika 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/
http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html
https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/123417,5-zabaw-przeciwko-agresji-i-rozladowujacych-napiecia-emocjonalne-najlepsza-bron-na-malego-zlosnika
https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/123417,5-zabaw-przeciwko-agresji-i-rozladowujacych-napiecia-emocjonalne-najlepsza-bron-na-malego-zlosnika


 

13 maja (środa) 

Temat: Trochę magii nie zaszkodzi. 

Przebieg:  

1. Na początek zapraszamy na krótką zabawę LUSTRO: 

Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie. Rodzic robi minę, a dziecko 

naśladuje ją natychmiast, jak w lustrzanym odbiciu. Zmiana ról. Za każdym 

razem imitator próbuje odgadnąć, jakie uczucia (rodzic, dziecko) chciał 

wyrazić - czy był niezadowolony, wystraszony, szczęśliwy, itp. 

Źródło: 

https://chomikuj.pl/karolcia370/Scenariusze+przedszkole/5+latki/Cykl+zabaw+dla+dzieci+4+i+5+letnich+UCZUCIA+I+E

MOCJE,431470124.doc 

 

 

2. Trochę magii.  

 

Rodzicu, przygotuj 7 sztuk fasolek lub guzików. Połóż je przed 

dzieckiem w szeregu. Policzcie je wspólnie. Następnie zakryj je 

chusteczką lub kawałkiem materiału., nadaj aurę tajemniczości i 

wypowiedz zaklęcie: „Abrakadabra, teraz uważaj dzieją się czary”. W 

międzyczasie zabierz jedną fasolkę i z rozmachem odkryj to, co zostało. 

Policzcie, ile ich jest. Zapytaj dziecka: „Ile fasolek zniknęło?”. Spróbujcie 

https://chomikuj.pl/karolcia370/Scenariusze+przedszkole/5+latki/Cykl+zabaw+dla+dzieci+4+i+5+letnich+UCZUCIA+I+EMOCJE,431470124.doc
https://chomikuj.pl/karolcia370/Scenariusze+przedszkole/5+latki/Cykl+zabaw+dla+dzieci+4+i+5+letnich+UCZUCIA+I+EMOCJE,431470124.doc


znaleźć odpowiedź, a wcześniej dziecko musi sobie przypomnieć, ile 

fasolek było na początku.  

Tak możecie kontynuować zadanie z dowolną ilością fasolek i możecie 

chować tyle fasolek, ile chcecie  

 
Źródło: M. Jaworska, M. Jędrzejewska, K. Nawrocka  ,,Dziecinnie prosta matematyka”  

 

3. A teraz czas na masaż relaksacyjny „Spacer biedronki” ☺ Rodzicu, zrób 

dziecku taki masaż, a następnie zamieńcie się miejscami ☺  

  

Biedroneczka mała po trawce biegała. - delikatnie porusza palcami w 

różnych kierunkach,   

Nóżkami tupała, - naprzemiennie uderza w plecy otwartymi dłońmi,  

rączkami machała. - masuje je obiema rękami,  

Potem się ślizgała - przesuwa zewnętrzną stroną dłoni do góry,  

do góry i w dół. - wewnętrzną w dół,  

W kółko się kręciła - rysuje rękami koła w przeciwnych kierunkach,  

i piłką bawiła. - delikatnie uderza pięściami,  

Gdy deszcz zaczął padać, -stuka palcami wskazującymi z góry na dół,  

pod listkiem się skryła - rysuje obiema rękami kształt liścia,  

i bardzo zmęczona spać się położyła. - przesuwa złączone dłonie w jedną i w 

drugą stronę.  

 
Źródło: www.edukacja.edux.pl/p-16085-zabawy-relaksacyjne-z-wiosna-w-grupie-integracyjnej.php 

 

Zabawa popołudniowa 

4. Zapraszam na ciekawe zabawy sensoryczne z użyciem folii i farb. 

Filmik z propozycjami znajduje się pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=cB7wW0lJENw 

Świetnej zabawy  

 

14 maja (czwartek) 

Temat: Słuchanie piosenki „O radości”. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB7wW0lJENw


 
Przebieg: 

 

1. Na początek zapraszamy na opowieść ruchową „Spotkanie zabawek w 

pokoju”  

 
Ala miała wiele zabawek. Najbardziej lubiła małego pajacyka, który nawet 

lekko dotknięty zaczynał skakać (dziecko skacze jak pajacyki). Pajacyk nie 

zawsze był wesoły, zdarzało się, że się zdenerwował (dziecko pokazuje 

maksymalnie ściągnięte usta), a potem na ogół był smutny (dziecko łączy 

wargi i opuszcza kąciki ust w dół) albo obrażony (dziecko wywija dolną 

wargę). Pewnego dnia Ala wzięła pajacyka do przedszkola. Gdy weszła do 

sali, pochyliła się nad Olą i pajacyk, który był w jej kieszonce, wypadł na 

podłogę (dziecko wykonuje ruchy pajacyka, leżąc na podłodze). Ala 

pobiegła z Olą do kącika lalek i nie zauważyła, że pajacyk wypadł jej z 

kieszonki. Inne zabawki zauważyły pajacyka i zaczęły się z nim bawić. 

Pajacyk naśladował ruchy lalki (dziecko chodzi nie zginając nóg w 

kolanach), podskakiwał jak piłeczka (dziecko skacze obunóż w miejscu), 

chodził jak miś (dziecko naśladuje ruchy dużego, ciężkiego niedźwiedzia). 

Nagle czyjeś ręce podniosły go do góry — to Ala! Pajacyk zaczął podskakiwać 

w jej rękach z radości (dziecko naśladuje skoki pajaca). 

Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-3212-zabawy-poranne-dla-dzieci-letnich.php 

 

2. Zapraszamy do posłuchania piosenki „O radości”. Na słowa piosenki 

piękny uśmiech i radość, rodzic z dzieckiem uśmiechają się do siebie  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=br-OrDl0evg 

http://www.edukacja.edux.pl/p-3212-zabawy-poranne-dla-dzieci-letnich.php
https://www.youtube.com/watch?v=br-OrDl0evg


  Zabawa popołudniowa 

3. Zachęcamy do zabawy z emocjami  

Potrzebne będą następujące materiały:  

– kartka sztywnego papieru; 

– flamastry, 

– nożyczki, 

– ołówek. 

Krok 1 

Na kartce papieru narysuj koło. Najlepiej odrysuj je od miski, a następnie 
wytnij  

 
 
Krok 2 

Narysuj włosy. 

  

 
Krok 3 

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

  

https://3.bp.blogspot.com/-aqM-w0T8oEI/WZIa-GCleHI/AAAAAAAAAvw/TYMXG2Lzb9cAHIFDCTZfkm5f9Ix5-yglACEwYBhgL/s1600/IMG_6197.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Xs4YdMjfB2g/WZIa-WAJcSI/AAAAAAAAAwg/ZCVB_OqfjT0tXKRIytlvUG1T7yWllck0QCEwYBhgL/s1600/IMG_6201.jpg


  
 

Krok 4 

Oczy i usta można układać na twarzy w dowolny sposób  

 

 
 

Źródło: https://www.panikredka.pl/2017/08/zabawa-z-emocjami.html 

 

 

Udanego dnia  

 

15 maja (piątek) 

 
Temat: Wyrażanie emocji poprzez zabawy.  

 

Przebieg: 

 

1. Zabawa „Wesołe powitanie” (witanie się różnymi częściami ciała). 

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty, na hasło: 

 

witają się paluszki – dziecko i osoba dorosła witają się paluszkami, 

witają się dłonie – dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi, 

witają się łokcie – dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami, 

witają się kolana – dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, 

https://www.panikredka.pl/2017/08/zabawa-z-emocjami.html
https://4.bp.blogspot.com/-GH_nELO7fTI/WZIa_EjbSXI/AAAAAAAAAwg/LfDs0OX83gY_9QL8dkrqtbFcqnUgcW8qACEwYBhgL/s1600/IMG_6202.jpg


witają się stopy – dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami, 

witają się plecy – dziecko i osoba dorosła dotykają się plecami. 

 
Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-21120-mamo-tato-pobaw-sie-ze-mna-scenariusz.php 

 

2. Zabawy ruchowe 
 

 Zabawy poduszkowe – potrzebne będą poduszki – im więcej tym lepiej. 
A co z nimi zrobicie dalej, zależy tylko od Waszej (Twojej i dziecięcej) 
wyobraźni. Można na przykład rozłożyć je po podłodze i udawać, że to 
kry, po których trzeba przejść z jednego brzegu na drugi. Albo, że to 
gniazda, do których muszą się schować ptaszki, kiedy zaczyna padać 
deszcz, albo… Albo po prostu urządzić bitwę na poduszki – to też 
doskonała forma spalania nadmiaru dziecięcej energii. 
 

 „Figurki” – dziecko biega po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Gdy 
muzyka zostanie zatrzymana rodzic mówi: Figurki, figurki zamieńcie się 
w… – tutaj pada nazwa przedmiotu, zwierzęcia lub rośliny. 
Rodzic liczy głośno do pięciu i dziecko musi zastygnąć bez ruchu w pozie 
wymienionej postaci.  
 

 „Woreczki uczuć” – Rodzic przygotowuje tor z dwóch lin / skakanek. 
Dziecko otrzymuje woreczek gimnastyczny (może być woreczek z ryżem), 
które układa w różnych pozycjach i próbuje przejść cały tor tak, by 
woreczek nie upadł. Najpierw wyobraża sobie coś smutnego i powoli 
idzie z woreczkami na głowie. Następnie wkłada woreczek między 
kolana, wyobraża sobie coś przyjemnego, radosnego i skacze w taki 
sposób, by woreczek nie wypadł. Na koniec wyobraża sobie coś 
strasznego i idzie w podporze tyłem z woreczkiem na brzuchu.  
 

 Spaghetti - Wyobraź sobie, że jesteś twardą nitką makaronu, który ma być 
podany na obiad. Zanurzasz się w garnku z ciepłą wodą. Po chwili opadasz 
na dno garnka tworząc miękki , luźny kłębuszek. Zachowujesz się jak 
gotowany makaron do momentu, aż nie zwołam: „sos pomidorowy”, wtedy 
wolno ci wstać i potrząsać swoimi rękami i nogami by, poczuć się wspaniale. 

 
Źródło: https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8443 

 
Zabawa popołudniowa 

http://www.edukacja.edux.pl/p-21120-mamo-tato-pobaw-sie-ze-mna-scenariusz.php
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8443


3. Na koniec zachęcam do zabawy ,,Klaśnij tyle razy, ile kropek ma 

biedronka” Niech dziecko policzy kropki na biedronce i klaśnie tyle 

razy, ile jest kropek  

 

 

 

Życzymy wspaniałego dnia  


