
Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl

  /FROEBELpl
OR 1

luty 

TYDZIEŃ 2.: ucZucIa ZnamY, o nIch roZmawIamY 
 

Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr małgorzata Pawlicka,  
nauczyciel niepublicznego Przedszkola LEonarDo w Poznaniu)

PONIEDZIAŁEK: ucZucIa ZnamY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Przywitanie zabawą „Iskierka przyjaźni”. 

Dzieci wraz z nauczycielem siedzą na dywanie w kole. Trzymają się za ręce. Nauczyciel rozpo-
czyna zabawę słowami: Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk. Na-
stępnie lekko ściska dłoń dziecka siedzącego obok. Uściśnięte dziecko mówi np.: Jestem Kasia, 
witam wszystkich i dalej przekazuje uścisk następnej osobie itd.

2. Wprowadzenie nauczyciela:

Wszyscy odczuwamy emocje – wszyscy czasem złościmy się, smucimy, cieszymy, zazdrościmy 
i wstydzimy się. Uczucia są dobre, normalne i pożyteczne. Mówią nam o naszych potrzebach, 
dają energię do działania, pomagają wycofać się, kiedy jest to słuszne. Jesteście ciekawi, jak wy-
glądałby strach, smutek, złość, radość, wstyd i zazdrość gdyby były żywymi istotami? Ja wyobra-
żam je sobie tak: … (nauczyciel ilustruje wybranymi przez siebie darami poszczególne emocje 
i omawia je). Wy możecie mieć inną wizję. Czy ktoś z Was chciałby opowiedzieć o jednej z tych 
emocji? Jak wyglądałaby ta emocja? Nauczyciel wybiera chętne osoby i kolejno prosi o zapre-
zentowanie jej przy pomocy darów. 

3. Zabawa ruchowa „Nasze emocje”.

Nauczyciel mówi: Emocje można przeżywać na różne sposoby i opowiadać o nich za pomocą 
skojarzeń z różnymi zjawiskami. Pokażę Wam, jak można opowiedzieć o wybranych przez siebie 
uczuciach:
— Kiedy jestem zła, czuję się jak groźny, ryczący lew – nauczyciel wraz z dziećmi zamieniają   

 się w groźne, ryczące lwy;
— Kiedy się wstydzę, czuję się jakbym była malutkim krasnoludkiem, na którego gapią się  

 trolle – nauczyciel wraz z dziećmi zamieniają się w malutkie, zawstydzone krasnoludki;
— Kiedy przychodzi do mnie smutek, czuję się jak chmura, z której spada deszcz łez  – nauczy- 

 ciel wraz z dziećmi zamieniają się w smutną, szlochającą chmurkę;
— Kiedy komuś czegoś zazdroszczę, czuję się jak piesek patrzący na smażącą się na grillu  

 kiełbaskę – nauczyciel wraz z dziećmi zamieniają się pieski, które zazdroszczą innym pysz- 
 nego obiadu;
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— Kiedy ktoś mnie przestraszy, czuję się jak trzęsąca się galaretka  – nauczyciel wraz z dzie- 
ćmi zamieniają się w trzęsące się galaretki;

— Kiedy jestem radosna, czuję się jak rozkwitający nagle kwiat  – nauczyciel wraz z dziećmi  
 zamieniają się w uśmiechnięte kwiaty.

4. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania.

Nauczyciel pyta dzieci, jakie emocje prezentowały podczas zabawy. Wprowadza do globalnego 
czytania wyrazy: złość, wstyd, smutek, zazdrość, strach, radość. Dzieci rozpoznają pierwsze 
głoski i przyporządkowują wyrazy do ilustracji przedstawiającej wybraną emocję.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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WTOREK: Złość

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Wprowadzenie nauczyciela:

Złość mówi nam, że ktoś lub coś nie pozwala nam robić tego, co chcemy. Albo dostać tego, 
czego potrzebujemy. Albo, że ktoś chce nam wyrządzić krzywdę. Złość pomaga nam wówczas 
znaleźć siłę, by pokonać przeszkodę lub obronić się przed zagrożeniem. Kiedy pojawia się złość, 
ciało zwykle ma ochotę robić coś gwałtownego: gryźć, kopać, tupać, walić pięściami, krzyczeć, 
niszczeć. Złość jest naturalną reakcją każdego człowieka i objawia się w różnych sytuacjach. 
Nie możemy sprawić, żeby zniknęła, ponieważ wcale nie byłoby to dobre. Należy jednak zasta-
nowić się przez chwilę, jak możemy ją wyrażać. Musimy pamiętać, by nie zrobić krzywdy sobie 
albo komuś innemu. Nie zawsze miejsce, w którym się znajdujemy pozwala nam wyrażać złość 
tak, jak chcemy. Czasem należy wstrzymać głęboki wdech, zamknąć oczy i zapanować nad 
uczuciem złości. To bardzo trudna sztuka, szczególnie dla małego przedszkolaka. Czy znacie 
jakieś sposoby wyrażania złości? Jakie? Czy znacie sposoby panowania nad złością? Jakie?
Dzieci wypowiadają się i układają sylwety przedstawiające złość przy pomocy wybranych da-
rów.

2. Zabawa z balonem. 

Dzieci otrzymują nadmuchane balony. Rysują na balonie minę przedstawiającą złość. Następ-
nie dzieci stają w rozsypce na dywanie i odbijają swoje balony, uważając, aby nie spadł on na 
podłogę. Podczas odbijania liczą, ile razy udało się odbić balon.

3. „Zabawa ze złością” – ćwiczenie orientacji na kartce papieru.

Dziecko odszukuje na ilustracji postaci wyrażające złość i przelicza je. Następnie koloruje te 
postaci kolorem, który kojarzy się ze złością.

4. Zabawa tzw. kulkami złości w grupach 6-osobowych.

Dzieci chcą pozbyć się złości – rzucają tzw. kulkami złości (piłeczkami z daru 1) w dal z wyzna-
czonego miejsca. Gdy kulki złości zatrzymają się, dzieci mierzą krokami, kto najdalej wyrzucił 
swoją kulkę.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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ŚRODA: sTrach

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Wprowadzenie nauczyciela:

Strach ostrzega nas przed zagrożeniem i pomaga uchronić się przed nim. Czasem każe nam 
uciekać, czasem walczyć, czasem gdzieś się schować. W jednej sytuacji znieruchomieć, w in-
nej wrzeszczeć, ile sił w płucach. Ktoś, kto nigdy nie odczuwa strachu, łatwiej może ucierpieć, 
bo strach go nie chroni. Bywa, że odczuwamy strach, gdy grozi nam prawdziwe niebezpie-
czeństwo. Czasem jednak boimy się, mimo że tak naprawdę nic strasznego się nie dzieje. Na 
przykład niektóre osoby boją się ciemności, a inne – myszy. Gdy pojawia się strach, ciało może 
reagować w różny sposób: blednie, poci się, trzęsie. Nogi mogą się uginać, włosy – jeżyć, a oczy 
– wychodzić na wierzch. Czasami ciało chce uciekać, innym razem skurczyć się. Albo pragniemy 
wrzeszczeć z przerażenia. Najlepszym sposobem, by zapanować nad strachem (zresztą nad in-
nymi uczuciami też) jest wzięcie kilku głębokich oddechów. Kiedy głęboko oddychamy, łatwiej 
możemy odróżnić to, co zagraża nam naprawdę, od tego, co tylko wydaje się nam niebezpiecz-
ne. Niestety, czasami strach nie mija nawet wtedy, gdy na pewno wiemy, że nic nam nie grozi. 
Wówczas dobrze jest na różne sposoby go oswajać. Możemy na przykład opowiedzieć innym 
o swoich uczuciach. Albo – w zabawie – zamieniać się w to, czego się boimy: w ducha, potwora, 
groźnego psa lub węża. Możesz także uważnie obserwować, co dzieje się w Twoim ciele, gdy się 
boisz – wtedy uwaga skupia się na odczuwaniu i z umysłu znika to, co przeraża. Inny sposób to 
ośmieszanie przerażających obiektów. Czy znacie inne sposoby na zwalczanie strachu? Jakie? 
Dzieci wypowiadają się i układają sylwety przedstawiające strach przy pomocy wybranych da-
rów.

2. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej – wykonanie pracy plastycznej pt. „Duszek 
Straszek” metodą stemplowania. 

Na czarnej kartce papieru, przy użyciu białej farby, dzieci wypełniają narysowany wcześniej 
kontur ducha.

3. Budowanie zamku strachów z podziałem na grupy (według materiału budowniczego):

— pierwsza grupa: dary: 2, 3, 4, 5, 5P, 6;
— druga grupa: dar 8;
— trzecia grupa: wybrane materiały z kącika gospodarczego (np. kubeczki, pojemniki).

4. Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”.

Nauczyciel wybiera spośród dzieci Babę Jagę. Gdy gra muzyka, Baba Jaga stoi tyłem do wszyst-
kich dzieci, a dzieci poruszają się zgodnie z rytmem. Gdy muzyka milknie, Baba Jaga mówi: Raz, 
dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! – dzieci stoją nieruchomo, a Baba Jaga obserwuje, czy nikt się nie 
rusza. Dziecko, które się poruszy, odpada z gry.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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cZWARTEK: smuTEk

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Wprowadzenie nauczyciela:

Do czego potrzebny jest nam smutek? To uczucie pomaga nam pożegnać się z tym, co stracili-
śmy. Albo pogodzić z tym, że niektórych rzeczy nie możemy mieć. Dzięki smutkowi nie tracimy 
czasu i energii na coś, co i tak nie może się zmienić. Po tym, jak poczujemy żal, popłaczemy, 
będziemy mogli znowu cieszyć się życiem. Gdy pojawia się smutek, często potrzebujemy sa-
motności. A czasami zależy nam na tym, by nas ktoś przytulił. Nasze ciało zwykle chce się 
położyć albo skulić. Głowa i ręce mają ochotę bezwładnie opadać. Trudno znaleźć w sobie siłę, 
żeby zrobić cokolwiek. Najlepiej wtedy posłuchać swojego ciała i zrobić to, czego ono potrze-
buje. Jeśli smutek jest wielki, najlepiej sobie popłakać. Nie wierz ludziom, którzy twierdzą, że to 
głupie albo – na przykład – że chłopaki nie płaczą. Łzy to najnormalniejszy sposób odczuwania 
żalu. Można też w inny sposób wyrażać swój smutek: zawyć jak pies albo wilk, zaśpiewać bar-
dzo smutną piosenkę (może być ze słowami lub bez), opowiedzieć komuś życzliwemu o swoim 
zmartwieniu albo pozwolić ciału, by ruszyło się tak, jak ma ochotę. Można też namalować bar-
dzo smutny obrazek. Czy znacie inne sposoby na wyrażenie smutku? Jakie? 
Dzieci wypowiadają się i układają sylwety przedstawiające smutek przy pomocy wybranych 
darów. 

2. Zabawa słuchowo-ruchowa uwrażliwiająca na muzykę wesołą i smutną.

Nauczyciel na zmianę odtwarza dwie piosenki: w tonacji durowej i molowej. Gdy dzieci usłyszą 
wesołą piosenkę, mają za zadanie zamienić się w wesołe ludki. Gdy dzieci usłyszą smutną pio-
senkę, kładą się na podłodze, przyjmując pozycję skuloną.
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3. Ilustrowanie muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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PIĄTEK: raDość

1. Wprowadzenie nauczyciela:

Radość jest najprzyjemniejszym z uczuć. Ale rzadko zastanawiamy się, do czego ona jest nam 
potrzebna. Radość podpowiada, co jest dla nas dobre, czego potrzebujemy do szczęścia, czym 
powinniśmy się zajmować. Różnych ludzi cieszą różne rzeczy. Radość odkrywa to, co jest dla 
nas ważne, i sprawia, że mamy chęć i energię, by się tym zajmować. Pojawia się również wtedy, 
gdy spełnia się nasze marzenie, gdy osiągamy jakiś cel, dostajemy coś fajnego, czujemy się ko-
chani. Wiele dzieci cieszy się bez specjalnego powodu – dlatego tylko, że mogą biegać, mówić, 
oddychać. To bardzo piękny rodzaj radości. Niestety, wielu dorosłych zapomina, że można się 
tak cieszyć; dobrze byłoby, gdyby uczyli się tego na nowo od małych dzieci. Czasami radość tak 
nas rozpiera, że nie możemy się powstrzymać od bardzo głośnego i gwałtownego jej wyrażania. 
Wówczas możemy narazić się na kłopoty – nasze zachowanie może drażnić innych, a czasami 
sprawia, że coś się tłucze albo w inny sposób niszczy. Dlatego warto uczyć się, jak panować nad 
taką szaloną radością. Najlepszy sposób to wzięcie kilku głębokich oddechów – dokładnie tak 
samo jak wtedy, gdy dręczy nas lęk. Należy jednak pamiętać, że nie każdy, kto się uśmiecha, 
jest naprawdę radosny. Niektórzy ludzie uśmiechają się, żeby się komuś przypodobać lub po 
to, by od kogoś coś dostać. Są też tacy, którzy śmieją się, kiedy innych spotyka coś złego. Czy 
to, co wtedy czują, jest prawdziwą radością? Moim zdaniem – nie. Prawdziwa radość nie może 
być skierowana przeciwko komuś ani służyć oszukiwaniu innych osób. Czy znacie inne sposoby 
uzewnętrzniania radości? Jakie? 
Dzieci wypowiadają się i układają sylwety przedstawiające radość przy pomocy wybranych 
darów.

2. Zabawa ruchowa przy piosence pt. „Dwóm tańczyć się zachciało”.

3. Zabawa ruchowa „Wesołe roboty”. 

Nauczyciel zamienia dzieci w radosne roboty i włącza mechaniczną muzykę. Dzieci naśladują 
ruchy radosnych robotów, śmiejąc się i przybijając sobie „piątki”. Na przerwę w muzyce wesołe 
roboty nieruchomieją.

4. Zabawa „Zepsute roboty”. 

Dzieci roboty przy dźwiękach muzyki poruszają się w różnych kierunkach. Kiedy usłyszą dźwięk 
bębenka, zatrzymują się i podskakują w miejscu – nastąpiło zwarcie, robot ma zakłócenia  
w pracy i działa nieprawidłowo.

5. Zabawa „Przekazuję radosną piłeczkę”. 

Dzieci stoją w parach blisko siebie. Jedna osoba podrzuca radosną piłeczkę z daru 1 do góry, 
przybija „piątkę” swojemu partnerowi tak szybko, by zdążył chwycić piłeczkę.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (dzieci mogą powrócić do wybranych przez siebie 
grup, według własnych zainteresowań i potrzeb).
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7. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.

8. Podsumowanie. Rozmowa na temat poznanych w minionym tygodniu uczuć. Podziękowanie 
za udział w zajęciach. Wręczenie wszystkim dzieciom orderów uśmiechu.


