
JA  I  MOJE  EMOCJE 
 CELE : 

 pogłębianie kontaktu fizycznego i emocjonalnego z rodzicem, 

 możliwość obserwacji własnego dziecka przez rodzica 

 wspólna zabawa rodziców, dziec 

 rozpoznawanie emocji i ich nazywanie, 

 wyrażanie emocji ruchem, gestem, ciałem, 

 poznanie sposobów rozładowania napięcia, złości i smutku, 

 

– Przyjrzyj się buziom powyżej i wskaż jaki dzisiaj MASZ nastrój ? 

– A następnie spróbuj pokazać bardzo wyraźnie swój nastrój. 

– Następnie pokaż kolejno każdą emocję robiąc minę, jaką pokazują buzie 

(Dziecko odczytuje symbolikę rysunku) 
 

 

Masaż  do wiersza "Stonoga"  

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga, a tu noga. 

Kroczenie palcami po plecach, złapanie za nogę dziecka. 

 Idzie, idzie malec, malec, malec, a tu palec. 

 Kroczenie palcami po plecach, złapanie za palec dziecka. 

 Idzie, idzie koń, koń, koń, a tu dłoń. 

Lekkie uderzenia w plecy całą dłonią, złapanie za dłoń dziecka. 

 Leci, leci sowa, sowa, sowa, a tu głowa. 

Wykonywanie okrężnych ruchów dłońmi na plecach, złapanie za głowę 

dziecka 

Relaks - odpoczynek w leżeniu, głębokie oddech 



 

Masaż był miły, przyjemny, a może złościł Cię? Masaż mógł być śmieszny, bo 
łaskocze? Opowiedz co czujesz? 

 

 

 

Zabawa z rodzicem 

SPACER- dziecko staje dorosłemu na stopach, przytula się mocno do niego 

całym ciałem, dorosły prowadzi dziecko na spacer dookoła sali. 

PRZYTULANKA - rodzic z dzieckiem leżą przytuleni do siebie na dywanie, 

oczy Zamknięte. Po zrelaksowaniu się wstają. 

 

MASAŻ- dziecko leży na podłodze, rodzic masuje jego całe ciało, po chwili 

zmiana, dziecko masuje rodzica. 

 

 Głaskanie, przytulanie, masowanie dziecka jest równie ważne dla jego rozwoju 

co składniki odżywcze. 
Nie rani. Nie budzi lęku. Koi, uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 



 

 

Dziecko rozwiązuje zagadki słowne dotyczące emocji i odnajduje daną emocję 

na obrazku 
(Zagadki mogą być czytane przez rodzica, pochodzą z: J. Heller.,Propozycje zabaw i zajęć do wykorzystania do 

pracy nad emocjami. Twórczy nauczyciel nr 18 2009, s.54) 

 

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci- 

Rączki wymachują, ciało w górę leci, 

Oczy jak iskierki się zapalają, 

Wszystkie ząbki usta odkrywają 

Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 

Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 

 Trzęsie nami śmiało 

 I paraliżuje całe ciało. 

Usta jak podkówka odwrócona, 

Często łezka w oku zakręcona. 

Wygląd twarzy tej dziewczyny  

Jakby najadła się cytryny. 

Gdy się w nasze serce wkrada, 

To naszymi myślami włada, 

Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 

 

 

Tworzymy portrety – praca plastyczna 

Dziecko rysuje portrety rodziców a rodzic dziecka i drugiego rodzica. 

Jakie emocję przedstawiają Wasze rysunki? Opowiedzcie sobie każdy 

portret. Dlaczego tak jest narysowany? Może dowiesz się czegoś fajnego 

o sobie? 

 

Pracę można sobie umilić słuchając - Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 

w tym celu skopiuj link. 

 
 

PAMIĘTAJ O MYCIU RĄCZEK PO KAŻDEJ 

ZABAWIE 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A

