
 Dziwni goście    

            4 czerwca 2020 rok    😊 
 

1. Popatrzcie na obrazek. Opowiedzcie, co się na nim dzieje. Odszukajcie na dużym 

obrazku przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart.  

(karty pracy, strona 56-57) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

2. Gimnastyka w domu – propozycje ćwiczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 
 

3. Słuchanie piosenki „Dziwni goście“. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ 

I. Przyszła do mnie dziś pani Złość. 

Krzyczy, że całego świata ma już dość!  

Nogą głośno tupie i pięści pokazuje,  

brzydkie miny stroi. O! O! O!  

 

A za chwilę wszedł wielki Śmiech 

i za brzuch się gruby trzyma, ech, ech, ech!  

Tak się głośno śmieje, że łzy ze śmiechu leje,  

i żartuje sobie: he, he, he!  

 

Ref.: E e e emocje, tacy dziwni goście,  

złoszczą, śmieszą, smucą, straszą nas.  

Czy jest na to czas i pora, czy nie czas.  

E e e emocje, czasem ich wyproście.  

Bo i tak powrócą w inny czas,  

jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz.  

 

II. Potem Smutek wpadł, tutaj siadł, 

łzy mu kapią z mokrych oczu: kap, kap, kap.  

Nic go nie ucieszy i nikt go nie pocieszy.  

Smutku, przestań płakać, tak, tak, tak!  

 

A na koniec: ciach! Wskoczył Strach!  

Trochę boi się wszystkiego, ach, ach, ach! 

Wielkie zrobił oczy i jak tu nie podskoczy!  

Idź już, Strachu, sobie: sio, sio, sio!  

 

Ref.: E e e emocje...  

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ


4. Rozmowa na temat piosenki. 

− O czym jest ta piosenka? 

− Co oznacza słowo: emocje? 

− O jakich emocjach jest mowa w piosence? 

− Jakie emocje nas „odwiedzają”? Co się wtedy dzieje? 

 

5. Zabawa „Dziwne głosy” – rozwijająca zdolność wyrażania emocji głosem. 

Nagranie piosenki Dziwni goście, obrazki przedstawiające twarze wyrażające 

różne emocje. 

Na początku zabawy Rodzic ustala dla każdej twarzy na obrazku 

charakterystyczny głos.  

− strach − prawdziwy krzyk, 

− smutek − mruczenie, pociąganie nosem, 

− radość – hi, hi, hi, ha, ha, ha, lub prawdziwy śmiech, 

− złość – warczenie. 

W rytmie nagrania piosenki maszerujecie po okręgu. Podczas przerwy w nagraniu 

Rodzic pokazuje wybrany przez siebie obrazek, a Wy staracie się wyrazić głosem 

emocje przedstawione na obrazku. 

 

6. Zapraszamy Was do obejrzenia bajki o emocjach. 

Link do bajki: 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs&list=PLxGVFuqLZXQEkO

Xr6lxe_rFiUve-ejxws 

7. Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka. Układanie zdań  

o każdym obrazku. Pisanie imienia dziecka. Ozdabianie pola z imieniem.  

(karta pracy, strona 58) 
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