
 Zabawa  „Masażyk”: 

 

Dobieramy się w pary 😊, na plecach rysujemy treść wierszyka. Następnie zamieniamy 

się miejscami i powtarzamy czynność: 

• Stolarz młotkiem stuka (stukanie pięścią). 

• Lekarz w plecy stuka (delikatne pukanie palcami). 

• Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią). 

• Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie). 

• Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół). 

• Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty). 

• I ja też pracuję (wskazanie na siebie). 

• Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera). 

 

 
Zabawa „Emocje” 

 

Gra mimiczna z wykorzystaniem lusterek Dziecko trzyma w rękach lusterko. Do każdego 
wypowiedzianego zdania mają zrobić odpowiednią „minę”, wyrażającą ich uczucia i 

oglądają swoje miny w lusterku, np. 

• „Ewa dostała prezent od babci” 

• „Bartek zgubił swój ulubiony samochód” 

• „Za oknem pada zielony śnieg” 

• „Zobaczyłem groźnego, dużego psa” itp. 

 

Zabawa ruchowa „Dotknij czegoś”: 
 

Dzieci biegają w trakcie, gdy gra muzyka na ciszę w muzyce rodzic mówi np. dotknij 

czegoś, co: sprawia ci radość, smutek. Dzieci odnajdują i dotykają przedmiot o 
wskazanych cechach (podczas zabawy z dziećmi starszymi możemy podawać 

jednorazowo większą ilość cech). 

 

Wiersz D.Gellner „Zły humorek”- inscenizacja ruchowa: 
 

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! 
 

Żabki z papiery- zabawy plastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRPGv-lzBcU 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvkA8FiiuI 

Czytanki: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRPGv-lzBcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZFvkA8FiiuI


 



 

 



 



 


