
Temat: Od złości do radości. 24.11.2021r. 

Zadanie 1  Książka Ciekawa Zabawa s. 42–43 

 Kącik zwierzeń – rozmowa inspirowana ilustracją i własnymi doświadczeniami dzieci. 

Rozmawiamy o tym, jak się dziś czujemy, w rozmowie wykorzystujemy ilustrację z „Książki”, 

nadajemy jej tytuł, np. „W drodze do przedszkola”. Zachęcamy dzieci do dzielenia się własnymi 

doświadczeniami z porannej drogi do przedszkola, do wskazywania podobieństw i różnic. Omawiamy 

zdjęcia przedstawiające emocje, szukamy odpowiadających im sytuacji na dużej ilustracji. 

Zadanie 2  Zły humorek – słuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat jego treści. 

Nauczyciel lub rodzic zadaje pytania:  

Jaką emocję odczuwała bohaterka wiersza? 

 Dlaczego odczuwała złość, w jakich sytuacjach? 

 W jakich sytuacjach wy odczuwacie złość?  

Co to znaczy „zła jak osa”? 

W jaki sposób bohaterka wiersza okazywała złość? 

 Co myślicie o jej sposobach radzenia sobie ze złością? Oceńcie je.  

Co spowodowało zmianę nastroju bohaterki?  

Czy dzieci i dorośli „mają prawo do złości”?  

W jaki sposób, akceptowalny dla otoczenia, możemy okazywać złość? 

Wspólnie dochodzimy do wniosku, że wszyscy mamy prawo do przeżywania nieprzyjemnych 

emocji, ale musimy je wyrażać tak, aby nie krzywdzić siebie i innych ludzi. 

Zły humorek 

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! 

Tu 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, 

LECZ NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! 

Dorota Gellner 

Zadanie 3  

Mapa złośliwka- tworzenie mapy myśli. (rysujemy) 

Tworzymy rysunkową mapę myśli, na której symbolicznie oznaczamy akceptowalne 



sposoby wyrażania złości, np. darcie gazet na kawałki, skakanie na skakance lub piłce, gniecenie 

gumowych piłeczek, uderzanie w poduszkę „złośliwkę”, przytulenie się i wypłakanie, 

założenie słuchawek i posłuchanie ulubionej muzyki, narysowanie na kartce tego, co się 

czuje, i inne według pomysłów dzieci. Pamiętajcie , że nasze zachowanie nie może krzywdzić nas 

samych ani innych.  

 

Zadanie 4 

Karta pracy strona 9 – nazywanie barw, ilustracja inspirująca do rozmowy o emocjach. 


