
CO CZUJEMY – NAZYWANIE UCZUĆ TOWARZYSZĄCYCH NAM W RÓŻNYCH 

SYTUACJACH. 
 

 

1.Rozmowa na temat zaprezentowanych przez rodzica kartonikach z różnymi minami. 

Przekazanie dzieciom informacji na temat różnych emocji: radość, smutek, złość, zdziwienie, 

przestrach. 

 

2. Praca plastyczna w zespołach. 

Kompozycja słowno – plastyczna. Dzieci dostają karton papieru oraz karteczkę z napisem 

określającym jakiś stan emocjonalny. Ich zadaniem jest zilustrować za pomocą wycinków z gazet 

tą emocje. 

 

3. Zabawa ruchowa „Taniec radości”. 

Ilustracja ruchowa uczucia radości, szczęścia, zadowolenia.  

 

4. Zabawa „Wyprawa do sklepu z balonami”.  

Dzieci otrzymują nadmuchane balony i flamastry ich zadaniem jest namalowanie na baloniku 

dowolnej miny następnie dzieci wrzucają je do worka.  

 

5. Zabawa „Losujemy baloniki”. 

Dziecko wyjmuje z worka dowolny balon, mówi, jakie uczucie jest na nim namalowane i mówi, 

kiedy tak się czujemy. 

 

6. Ćwiczenie relaksacyjne „Wyprawa do szczęśliwej krainy”.  

Rodzic przy włączonej muzyce relaksacyjnej opowiada dzieciom historyjkę o bardzo pozytywnym 

zabarwieniu 

  

KOCHAM CIĘ, LUBIĘ CIĘ – RÓŻNE SPOSOBY OKAZYWANIA UCZUĆ 

 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie – zabawa z pedagogiki zabawy „Wszyscy są”. 

 

Wszyscy są, witam Was! 

Zaczynamy już czas. 

Jestem Ja, jesteś Ty 

Raz, dwa, trzy 

 

2. Rozmowa z dziećmi na temat okazywania uczuć.  

Rodzic pokazuje zdjęcia osób bliskich (mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek) oraz koleżanki, 

kolegi. Wyjaśnienie dzieciom, że pewnym osobom (bliska rodzina) należy się miłość i szacunek. 

Natomiast kolegom, koleżankom, nauczycielom okazujemy przyjaźń, sympatię. Wyjaśnienie 

dzieciom, że są to „dobre” uczucia, które płyną z serca. 

 

3. Praca plastyczna „Rodzina, którą kocham”. 



Dzieci na kartce papieru naklejają zdjęcia swoich najbliższych członków rodziny i ozdabiają ją w 

dowolny sposób przy użyciu różnych środków plastycznych. 

 

4. Prezentacja prac i omówienie przez dzieci. Wyrażenie, jakie uczucia są związane z 

prezentowanymi osobami. 

 

5. Zabawa słowna „Jestem …” 

Rodzic podaje niedokończone zdania. Zadaniem dzieci jest je dokończyć.  

- jestem smutna, gdy…… 

- lubię chodzić na……… 

- kocham …… 

- złoszczę się, gdy………… 

- itd. 

 

6. Zabawa „Kolory uczuć” 

Dzieci otrzymują kolorowe karteczki, ich zadaniem jest przydzielenie odpowiednich kolorów 

uczuciom, które są wyrażone w postaci słów takim jak: „Kocham cię”, „Nie kocham cię”. 

Rozmowa na temat wyborów kolorów do określenia tych uczuć, oraz jak się czuje człowiek, który 

słyszy „kocham cię” oraz „nie kocham cię”  

 

8. Praca plastyczna - wykonanie serduszek dla domowników jako wyraz żywionych do nich 

uczuć. 
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