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Propozycje aktywności dla dzieci pięcioletnich – materiały edukacyjne 
Temat: Wrażenia i uczucia  

Tydzieo X 
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Wymawianie rymowanki za nauczycielem bądź rodzicem (wg J. Gorzechowskiej): 

Ekite, pekite, cukite me. 

Abek fabel domine Ra. 

Echo pecho, kostka gra. 

 

Zabawa integracyjna – „Ramię przy ramieniu”- stworzenie atmosfery poczucia 

bezpieczeostwa i akceptacji każdego członka grupy, rodziny. 

Stoimy w kole blisko siebie, ilustrując ruchem treśd wyliczanki : 

Stoimy ramię przy ramieniu 

Możemy byd wielcy w oka mgnieniu 

Możemy byd całkiem mali 

Lecz nigdy nie będziemy sami! 

Dzieci witają się z sąsiadem po prawej i lewej stronie przez podanie ręki. 

 

Dzieci siadają wygodnie a nauczyciel bądź rodzic czyta bajkę:  

Bajka o smutnym mieście 

Za wielką rzeką, bardzo daleko, było małe miasteczko. Ktoś, kto patrzył na nie z daleka, nie 

zauważyłby nic dziwnego. Ale jeżeli podeszlibyśmy całkiem blisko zauważylibyśmy, że jest inne od 

wszystkich miejsc, które wcześniej widzieliśmy. Dlaczego? Były w nim przecież domy, ulice, szkoły, 

przedszkola. Mieszkali ludzie. Co więc było dziwnego? Chcecie wiedzied? W tym mieście nikt się nigdy 

nie uśmiechał. Mieszkali w nim sami smutni ludzie – smutni panowie, smutne panie, smutne mamy i 

babcie, smutni tatusiowie i dziadkowie, i oczywiście smutne dzieci. Nawet nie wiedzieli jak to jest nie 

byd smutnym, bawid się i śmiad. Za to często z ich oczu płynęły łzy. Tak było zawsze i właściwie nikogo 

to nie dziwiło. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Do miasta zawędrował szczęśliwy chłopiec. Gdy 

szedł uśmiechnięty ulicami miasta i pozdrawiał ludzi, których mijał, wszyscy przez chwilę czuli się 

inaczej. Wszystkim przez chwilę robiło się ciepło koło serca. Chłopca dziwiło, że nikt się nie uśmiechał, 

ale ponieważ sam był bardzo szczęśliwy nie przeszkadzało mu to. Postanowił w tym mieście 

zamieszka. I tak zrobił. Szczęśliwy chłopiec zamieszkał w smutnym mieście i niestety gdy mijały dni z 

jego twarzy zaczął znikad uśmiech. Pewnie wiecie, że bardzo trudno jest byd szczęśliwym, gdy wszyscy 

wokół są smutni. I coraz częściej z oczu chłopca płynęły łzy. Początkowo chłopiec nie zauważył tej 

zmiany, ale pewnego dnia obudził się tak nieszczęśliwy. że nawet nie chciało mu się wstad z łóżka. I 

wtedy przypomniał sobie, że jeszcze niedawno było inaczej, cały czas chciało mu się śpiewad i taoczyd 

ze szczęścia. - Tak nie może byd! - powiedział głośno. - Ja chcę byd szczęśliwy i chcę uszczęśliwiad 

innych ludzi jak dawniej ..  
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Szybko wstał z łóżka i wyszedł z domu. I wtedy zauważył po raz pierwszy jeszcze jedną dziwną 

rzecz. Nigdy, mieszkając w tym mieście, nie widział słooca, a całe niebo było pokryte szarymi 

chmurami niby zasłoną.  

- Hej, dziewczynko! - zawołał do dziewczynki przechodzącej obok. - Kiedy ostatnio świeciło tutaj 

słooce? - Jakie słooce? - zapytała smutno smutna dziewczynka. - Aha - pomyślał, - to dlatego wszyscy 

są tacy smutni, że nigdy nie widzieli słooca. - Muszę to zmienid - powiedział głośno. Pomyślał chwilę 

(a muszę wam powiedzie, że był to bardzo sprytny chłopiec), przyniósł wszystkie potrzebne materiały 

i narzędzia i zaczął budowad drabinę. Ludzie przechodzący obok zaczęli się przyglądad. Ich smutne 

spojrzenia dodawały chłopcu sił. Drabina była coraz dłuższa i dłuższa. Gdy była już tak długa, że 

sięgała od jednego kooca miasta do drugiego, chłopiec oparł ją o najwyższy w mieście dom, schował 

do kieszeni ostry nożyk i zaczął się ostrożnie wspinad. Wchodził coraz wyżej i wyżej, a smutni ludzie 

przyglądali się. Gdy był już tak wysoko, że z dołu wydawał się tylko małą plamką sięgnął szarej zasłony 

z chmur. Wyciągnął z kieszeni nożyk i wyciął w chmurach dziurę tak dużą, jak tylko było to możliwe. I 

wtedy po raz pierwszy przez dziurę w chmurze zaczęło świecid słooce. Światło słoneczne powoli 

zaczęło rozchodzid się po ulicach, domach, zaglądało w każdy nawet najdalszy kąt. I coś się zaczęło 

zmienia. Kolory stały się jaśniejsze, żywsze, weselsze. Ludzie poczuli na swoich twarzach ciepło 

promieni słonecznych. Wesołe promyki zaczęły ich łaskotad po nosach, ustach, policzkach. To było 

przyjemne. Rozglądali się podziwiając nowe kolory i powoli zaczęli się uśmiecha. Uśmiechali się coraz 

szerzej i cieplej najpierw sami do siebie, potem odwracali się do stojących obok i uśmiechali się do 

nich. I to był pierwszy dzieo nowego życia w tym mieście. Od tego dnia wszyscy się do siebie 

uśmiechali i byli szczęśliwi. Zdarzały się oczywiście dni gdy ktoś był smutny, ale wtedy wychodził na 

dwór, patrzył na słooce, na uśmiechających się ludzi i też zaczynał się uśmiecha.  

 

Rozmowa inspirowana treścią utworu: 

- Co było dziwnego w mieście, o którym opowiadała bajka? 

- Jak zachowywali się ludzie, którzy w nim mieszkali? 

- Co zdarzyło się pewnego dnia? 

- Co się stało kiedy szczęśliwy chłopiec zamieszkał w smutnym mieście? 

- Co postanowił zrobid chłopiec? 

- Jak zmienili się ludzie w smutnym mieście, kiedy zaczęło świecid słooce? 

 

„Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem Kart Pracy 4. 19b 
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Z wizytą w tajemniczej Krainie Zagadek” – rozwiązywanie zagadek słownych: 

„Posłuchaj, dzisiaj rano spojrzałam na kalendarz, by sprawdzid dzisiejszą datę, a tu..., niedowierzając 

oczom, zobaczyłam tajemniczy napis: DZIEO CZARÓW. I skoro mamy taki dzieo to będziemy 

czarowad. Uwaga zamykamy oczy, ...zaczynam czarowad..., hokus – pokus, abra – kadabra, bim – 

salabim przenieśmy się do tajemniczej Krainy  Zagadek - zadaniem dziecka jest rozwiązanie zagadek 

słownych dotyczących emocji. Zagadki umieszczone są w pudełku. Dziecko losuje zagadkę a rodzic ją 

odczytuje.  Po odgadnięciu zagadki,  dziecko pokazuje emocję na obrazku  

 

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci-                              Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 

Rączki wymachują, ciało w górę leci,                           Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 

Oczy jak iskierki się zapalają,                                        Trzęsie nami śmiało 

Wszystkie ząbki usta odkrywają.                                    I paraliżuje całe ciało. 

 

Usta jak podkówka odwrócona,                                   Gdy się w nasze serce wkrada, 

Często łezka w oku zakręcona.                                     To naszymi myślami włada, 

Wygląd twarzy tej dziewczyny                                     Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Jakby najadła się cytryny.                                             Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 

 

 

„Druga połówka” – utrwalenie nazw emocji oraz ich zapisu, praca z Karta pracy 19a – 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności 

kontynuowania rytmu kilkuelementowego. 

 

Zabawa ruchowa „Kraina smutku – Kraina Radości” : 

Pomieszczenie podzielone jest na połowę, dzieci maszerują przy muzyce. Kiedy słyszą muzykę 

smutną, zatrzymują się w „krainie smutku” i mimiką, gestem wyrażają smutek, a kiedy słyszą muzykę 

wesołą zatrzymują się w „krainie radości” i pokazują radośd, uśmiechają się, podskakują. 

 

„Przedszkolne emocje” – praca z Karta Pracy 4. 20b. Rozpoznawanie emocji innych na podstawie 

opowieści i ilustracji, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych. Rodzic bądź nauczyciel 

opowiada historyjkę na podstawie ilustracji z Karta Pracy 4. 20b, w każdym przypadku wypowiada 

zdanie Wtedy czuła… zadaniem dziecka jest dokooczenie zdania nazwą emocji. Następnie dziecko 

dopasowuje buźki z emocjami do rysunków. 
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Rysujemy paluszkami na talerzu z mąką lub kaszą: 
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Nauczyciel lub rodzic rozdaje dzieciom kontury twarzy – każde dziecko otrzymuje twarz 

uśmiechniętą i twarz smutną (możemy wykorzystad obrazki z serii Kalambury bez słów): 

-Z jakimi nastrojami kojarzą się Tobie te miny? 

-Kiedy czujemy smutek? 

-Po czym poznajemy, że ktoś jest wesoły? 

 

Zabawa dydaktyczna – odzwierciedlenie uczud poprzez figury geometryczne.  

Przypisujemy figurom konkretne emocje  

- Żółte koło – radośd,  

- Czerwony trójkąt – złośd,  

- Niebieski prostokąt – smutek,  

- Zielony kwadrat – strach.  

Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego koloru figury zgodnego z jego emocją. 

Pokaż, jak się czujesz, gdy: 

 Rodzice, panie w przedszkolu cię chwalą; 

 Wtedy, gdy ktoś sprawi ci przykrośd; 

 Gdy jesteś głodny; 

 Dostaniesz prezent; 

 Ktoś przyłapie cię na kłamstwie; 

 Boli cię ząb; 

 Boisz się dużego psa; 

 Teraz. 

 

Rozmowa na temat przeżywania uczud i prawa do bycia radosnym, wesołym a czasami 

smutnym. Nauczycielka lub rodzic mówi, że każde dziecko w różnych sytuacjach przeżywa uczucia                   

i ma prawo byd radosne, wesołe a czasami smutne i ma prawo wyrażad to poprzez śmiech, okrzyki 

radości, zabawę lub płacz , wyciszenie i niechęd do zabawy. W każdej sytuacji dziecko ma prawo 

zwrócid się do dorosłego – nauczycielki i byd wysłuchane, należy rozumied emocje dziecka. Wszystkie 

prawa dzieci są zapisane w ważnym dokumencie – Konwencji o Prawach Dziecka. Dorośli muszą tych 

praw przestrzegad.  

 

Praca z Karta Pracy 4. 20a – doskonalenie umiejętności nazywania uczud, rozwój zdolności 

grafomotorycznych i kreatywności, budowanie wypowiedzi. 
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 Zabawy naśladowcze z wykorzystaniem luster 

 



8 
 

Praca plastyczna - zainspirowanie dziecka do wykonania prac plastycznych                             

wierszem M. Jąder „Namalowad siebie”.  

 

Nauczycielka lub rodzic zachęca dziecko do namalowania siebie w takim nastroju i kolorze,                  

w jakim dziecko ma ochotę. Inspiruje je fragmentem wiersza:  

 

M. Jąder „Jak namalowad siebie?” 

Jak namalowad siebie, w jakim kolorze, aby było ładnie? 

Może w żółtym, jak stado kaczeoców? 

Jak słoneczniki pod płotem? 

Jak małe kurczątka złote? 

Jak słooce żółte i rumiane albo jak żółte tulipany? 

A może czarno, jak strój górnika? 

Jak noc, która w ciągu dnia znika? 

Jak smocza jama czarna, ponura? 

Jak w czarnym lochu czarna dziura? 

 

Malowanie farbami plakatowymi przy stolikach, biurku. Wypowiadanie się dzieci na temat 

swoich prac. Ocena wykonania pracy. Nauczycielka lub rodzic wykłada na dywan buzie uśmiechnięte i 

smutne. Dzieci wybierają „buzie” dla siebie i przyklejają sobie do ubrania (uśmiechnięte lub smutne) 

wyrażające ich nastrój. Pochwała za zaangażowanie i pracowitośd.  

 

Opowieśd ruchowa: „Podróż samolotem do krainy uczud” 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

 

Dzieci wyruszają na wycieczkę do tajemniczej krainy. Wsiadają do samolotu   i lecą przy 

dźwiękach radosnej i wesołej muzyki. Wszyscy docierają do RADOSNEJ KRAINY. Jest tutaj piękna 

pogoda, świeci słooce, widad kolory (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). 

 

- Zabawa ruchowa „Piłki” - dzieci w trakcie muzyki rzucają do siebie lub rodzica piłeczkę. Na 

przerwę w muzyce, dzieci wykonują odpowiedni grymas twarzy który wskazuje im rodzic (można do 

tego wykorzystad obrazki z serii Kalambury. Następnie dzieci wsiadają do samolotu  i lecą dalej. Nagle 

robi się ciemno, słooce przestaje świecid a świat jest szary i bury. Docieramy do SMUTNEJ KRAINY. 

Mieszkaocy tej krainy stale chodzą smutni, nic im się nie chce robid, siedzą, leżą…. (uczestnicy 

ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo
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- Rodzic, nauczyciel pyta:  

- Czy smutek jest nam potrzebny?  

- A co możemy zrobid, żeby poprawid sobie humor, kiedy jesteśmy smutni? 

 

- Zabawa- Masażyk na plecach na poprawę nastroju;  w parach: rodzic – dziecko. 

Wsiadamy do samolotu i lecimy dalej. Nagle w oddali słychad błyskawice, niebo w pewnym 

momencie aż robi się czerwone. Dotarliśmy do KRAINY ZŁOŚCI. Ludzie w tej krainie tupią nogami, 

obrażają się, zaciskają pięści. Często się kłócą, nie potrafią współpracowad, nie potrafią się razem 

bawid. Mają groźne miny (uczestnicy ilustrują ruchem, ciałem, gestem emocję). 

- Rodzic, nauczyciel pyta:  

- Czy czujecie się czasem źli?  

- Czy możemy czud złośd?  

-Złośd jest przykra, nikt jej nie lubi, każdy się jej boi dlatego trzeba spokojnie tą złośd uspokoid. Macie 

jakiś pomysł? 

Złośd jest uczuciem naturalnym. Złośd mieszka w każdym z nas. I czasami, kiedy nam się coś 

nie podoba wychodzi z nas na zewnątrz. Wtedy mówimy głośno, krzyczymy, płaczemy, zabieramy 

zabawki, bijemy. Dorośli mówią, że „wychodzą z siebie”. Nadmiar złości szkodzi piękności, więc z tą 

złością trzeba zrobid porządki! Ale ze złością trzeba posługiwad się bardzo ostrożnie, ponieważ złośd 

może przemienid się w agresję i wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty tj. przezwiska, bójki. Zdradzę 

wam w tajemnicy, co trzeba zrobid, aby pokonad złośd. Jesteście ciekawi? Musimy znaleźd w naszej 

sal, pokoju  „Kodeks złości” - wspólne ustalanie i utrwalenie zasad z kodeksu. 

 „Zasady Kodeksu Złości”- zadaniem dzieci jest podanie przykładów sytuacji lub zachowao w których 

możemy skorzystad zasad (krzesełka przemyśleo, pudełka emocji,) 

- Zabawa dla dzieci  na odreagowanie złości:  

Start rakiety - wysyłamy złośd oraz wszystkie tzw. negatywne emocje, z którymi jest nam źle, w 

kosmos lub inną planetę wymyśloną przez dzieci. 

Dzieci: 

 bębnią palcami po podłodze, najpierw cicho powoli, a potem coraz szybciej i coraz głośniej; 

 klaszczą w dłonie natężającą się głośnością i we wzrastającym tempie; 

 tupią nogami, także tutaj zaczynają cicho i powoli, a potem coraz szybciej i głośniej; 

Hałas i szybkośd wykonywanych ruchów stopniowo wzrastają, dzieci wstają gwałtownie ze 

swoich miejsc, wyrzucają z głośnym wrzaskiem ręce do góry – RAKIETA WYSTARTOWAŁA! Powoli 

dzieci siadają na dywanie. Ich ruchy uspokajają się, słychad tylko delikatny szum aż wszystko cichnie - 

rakieta znika za chmurami. I jesteśmy radośni.  
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Rodzic, nauczyciel mówi:  

A teraz raz na zawsze pożegnamy naszą złośd i pokażemy jej, że potrafimy nie tylko się złościd, 

ale byd uśmiechnięci, mili, koleżeoscy. Pamiętajcie, że ręka nie musi bid a noga nie musi kopad. Ręce 

służą nie tylko do witania się, ale także głaskania,  przytulania, rozśmieszania, np. granie na nosie. A 

wasze nogi. Co mogą dobrego robid? Nogą można kopad piłkę, chodzid do koleżanek i kolegów, po to, 

aby się pobawid, dzięki nogom możemy jeździmy na rowerze, możemy biegad. Na nóżkach możemy 

też taoczyd. Zapraszam was do zabawy. 

- Zabawa przy muzyce z chustą animacyjną lub zwiewną chusteczką i piórkami - na chuście 

znajdują się piórka, zadaniem dzieci jest reagowanie na polecenia nauczyciela, czy rodzica. 

 

Rozmowa kierowana: W jakiej krainie było wam najlepiej? Dlaczego? 

 

Praca z Karta Pracy 4. 21a – doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i 

negatywnych sposobów wyrażania uczud, rozwijanie zdolności grafomotorycznych. 

 

„Komiks” – praca z Karta Pracy 4. 21b – dwiczenia w czytaniu. 

 

Jak się czuję -  praca plastyczna przy stoliczku - określenie swojego nastroju po zajęciu 

poprzez malowanie pastelami na okrągłych papierowych talerzykach. 

Kapelusz radości – dzieci losują karteczki z niedokooczonym zdaniem (odczytuje je rodzic lub 

nauczyciel), dziecko dopowiada dalszą częśd zdania np. 

- „Radośd to ...” 

-„Jestem zadowolony gdy ...” 

-„ Uśmiecham się , gdy...” 

-„ Cieszę się gdy...” 

-„ Radośd dla mnie to...” 

 

„Malujemy radośd” – FINGER PAINTING - metoda malowania 10 - cioma palcami. 

Na stoliku umieszczamy  6 kubeczków z podstawowym kolorami. W metodzie tej wykorzystywana 

jest naturalna skłonnośd dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Pozwalając 

dzieciom na zabawy z wykorzystaniem wyżej wymienionej metody uwalniamy ich od zahamowao, 

pozwalamy pokonad lęk i uwierzyd w swoje możliwości, wyzwalamy radośd, jednocześnie pobudzamy 

do ekspresji fantastycznej. Dziecko po skooczonej pracy opowiada o niej, ogląda swoje dzieła. 
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Relaks – zabawa wyciszająca przy muzyce z pozytywki -„ Kołysanka” – dzieci słuchają 

fragmentu ulubionej kołysanki. ( niektóre zamykają oczy, czują się bezpieczne, wyciszają się)  

https://www.youtube.com/watch?v=QOYZuDzph9I 

 

Gdzie mieszka radośd – słuchanie bajki w trzech odsłonach” 

Wystawa “RADOŚD” 

Uśmiechnięte słooce, taoczące chmurki, kolorowe motyle, wiewiórka na drzewie, krecik, myszka, 

stokrotki i duży tulipan – wyliczał Bączek, oglądając wystawę obrazków w salonie. Siedzi tu od 

samego rana i wciąż podziwia to, co wczoraj narysowała Kasia. Pan Paweł, tata dziewczynki, 

zaproponował, by powiesid rysunki na ścianie. Dzięki temu powstała wspaniała wystawa 

zatytułowana: RADOŚD. 

– Też bym chciał tak rysowad – stwierdziłem i pobiegłem na drugi koniec pokoju. Tu wisiał największy 

obraz, który podobał mi się najbardziej. Wiesz dlaczego? Bo była na nim cała nasza rodzina, czyli nie 

tylko Kasia z rodzicami, ale też Bączek i ja. Wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi. 

– Po czym poznad, że ktoś jest szczęśliwy? – przerwał moją zadumę Bączek. 

– Myślę, że ten, kto jest szczęśliwy, jest też radosny. Taki, jak każdy z nas na tym rysunku – 

odpowiedziałem. 

– A skąd bierze się radośd? – dopytywał Bączek. 

– Hm… Trudne pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślałem, że przychodzi razem z tym, 

co jest miłe, fajne, przyjemne. Gdy coś mi się uda, to jestem radosny. Gdy Kasia wraca z przedszkola, 

razem z nią pojawia się radośd – próbowałem znaleźd odpowiedź, chod nie byłem pewien, czy tak 

właśnie jest. 

– A może to Słonko ją przynosi, bo gdy jest słoneczny dzieo, to od razu chce mi się biegad i bawid. W 

domu też jest weselej. Wszyscy są w dobrych humorach i często się śmieją – dołączył do moich 

poszukiwao Bączek. 

– No nie wiem. Kiedyś, gdy padał deszcz i było bardzo zimno, wszyscy tak głośno się śmiali, że aż 

przerwali mi popołudniową drzemkę. Okazało się, że grają w nową grę, którą tata kupił Kasi z okazji 

Dnia Dziecka. Pamiętasz? – zwróciłem się do Bączka. 

– Pamiętam. A ty pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu świeciło piękne słooce, a Kasia od rana chodziła 

bardzo smutna? – przypomniał Bączek. 

– Tak, pamiętam. Obaj próbowaliśmy ją pocieszyd, ale się nie udało. Gdzie wtedy była radośd? 

Przecież pogoda była piękna, dzieo wolny od przedszkola, a mimo to Kasi nie chciało się nawet z nami 

pobawid. To był smutny poranek. A wszystko przez to, że Ola, najlepsza przyjaciółka Kasi, nie mogła 

tego dnia do niej przyjechad. A przecież obie tak na to spotkanie czekały. Ciekawe, czy u Oli też nie 
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było radości – zastanawiałem się, wciąż patrząc na duży rysunek z uśmiechniętą rodzinką Słonecznych 

i nami, wesołymi zwierzakami. 

– Może radośd chodzi sobie po świecie i raz jest tu, a raz tam? I dlatego nie ma jej wszędzie i zawsze – 

stwierdził Bączek. 

– No co ty! Przecież radości jest dużo i może byd wszędzie. W jednym czasie na całym świecie. Tylko 

wciąż nie wiemy, skąd się bierze. Gdybyśmy wiedzieli, to moglibyśmy uzbierad jej tyle, by wystarczyło 

dla każdego. Wtedy, gdyby Kasia była smutna, wzięlibyśmy troszkę radości i dodali jej do soku albo 

czekoladowych płatków na śniadanie. Fajnie by było, prawda? – rozmarzyłem się i w tej samej chwili 

poczułem na nosie lekki podmuch wiatru. 

Pęduś szuka radości 

– Szuuuu – zawoła wiatr i slalomem przeleciał między obrazkami wystawy. To sprawiło, że ściana 

zafalowała jak duża flaga. 

– Ej! Uważaj, bo strącisz wszystkie obrazki i zepsujesz wystawę radości! – warknąłem w stronę wiatru. 

– Ssssspokojnieeeee – odpowiedział wiatr. – Wiem, co robię. Nie jestem huraganem. Nazywają mnie 

Pęduś i mieszkam w waszym ogrodzie. Nie mieliśmy okazji się poznad, więc może teraz to zrobimy? – 

zapytał i zakręcił się wokół mojego ogona, który aż uniósł się nad ziemię. 

– Ok. W takim razie wybaczamy ci ten slalom – odezwał się Bączek. – Ja jestem Bączek, a to mój 

przyjaciel Fafik – wskazał na mnie. Skinąłem głową, co oznaczało powitanie. 

– Mówicie, że to wystawa radości. Skąd ta piękna nazwa? – zapytał Pęduś. 

– Na wszystkich rysunkach jest radośd. Kasia i jej rodzice urządzili wczoraj konkurs na najpiękniejszy 

rysunek o radości. Gdy skooczyli, postanowili powiesid rysunki i tak oto powstała ta wystawa. 

Oglądamy ją dziś od samego rana, tak nam się podoba. A ty, co o niej myślisz? – zapytałem. 

– Hm… Niech no się dokładnie przyjrzę, bo tak szybko pędziłem między karteczkami, że niewiele 

widziałem – odrzekł wiatr, po czym poleciał na drugi koniec pokoju, gdzie wystawa „Radośd” się 

zaczynała. Po chwili znów był przy nas, przyglądając się naszemu ulubionemu rysunkowi całej rodzinki 

Słonecznych. 

– Piękna jest ta wystawa. A ten rysunek jest chyba najładniejszy – stwierdził Pęduś. 

– Nam też podoba się najbardziej ze wszystkich – przyznałem mu rację. 

Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. W tym czasie Pęduś bawił się ogonem Bączka. Wiał pod włos, 

przez co długi, rudy ogonek, wyglądał chwilami jak wielka szczotka do omiatania kurzu. 

– Pęduś. Wiesz może, gdzie mieszka radośd? Zastanawiamy się z Bączkiem od samego rana, czemu 

raz jest, a innym razem jej nie ma – zapytałem. 

– Myślę, że mieszka w koronach drzew – odparł wietrzyk. 

– Tak? A skąd wiesz, że właśnie tam? – zapytał Bączek. 
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– Bo zawsze, gdy przelatuję miedzy gałęziami drzew, ptaki tak radośnie i wesoło śpiewają, że na 

pewno właśnie tam mieszka radośd. Nawet nad jeziorem nie jest tak wesoło. Im więcej drzew, tym 

więcej jest radości – odparł Pęduś. 

– Może masz rację. Chodźmy więc sprawdzid, czy w naszym ogrodzie też w drzewach mieszka radośd. 

Ciekawe, czy więcej jest jej w jabłoni, czy w gruszy. A może w czereśni? – zastanawiałem się przez 

chwilę i ruszyłem w stronę drzwi do ogrodu. 

Reszta chłopaków ruszyła za mną i już po chwili całą trójką staliśmy pod jabłonią. Zadarliśmy głowy 

do góry i patrzyliśmy – to znaczy ja i Bączek, bo Pęduś nie musiał tego robid. On slalomem pędził już 

między gałązkami, liśdmi i czerwonymi jabłkami. 

– I co? Widzisz tam radośd? – zawołałem. 

– Czekaj. Jeszcze szukam. Ta jabłoo jest bardzo dużą, a ja jestem malutkim wietrzykiem – odrzekł 

Pęduś. 

Po chwili zleciał do nas i zaszumiał, kręcąc się jak bączek, co wyjątkowo spodobało się mojemu 

przyjacielowi. 

– No powiedz. Spotkałeś radośd? Czy mieszka w naszym ogrodzie? – zniecierpliwiony ponagliłem 

wietrzyk, który wciąż wirował razem z Bączkiem. 

– Nie ma jej. Cicho tam, jak makiem zasiał. Może poszła na spacer albo w odwiedziny – odparł, gdy 

tylko przestał się kręcid. 

– A może w ogóle jej tu nie ma? – z lekkim smutkiem w głosie zastanawiał się Bączek. 

– Nawet jeśli jej tu nie ma, to na pewno kiedyś ją znajdziemy i dowiemy się, gdzie mieszka – 

pocieszyłem przyjaciela i podziękowałem Pędusiowi za pomoc. 

– Gdybyś spotkał tu radośd, daj nam od razu znad, dobrze? – zwróciłem się do wiatru, na co ten 

bardzo chętnie się zgodził. 

A może wiewiórka wie 

Wiatr popędził przed siebie, a my z Bączkiem poszliśmy w stronę domu. Gdy zrobiliśmy kilka kroków, 

jak spod ziemi, wyrosła przed moim nosem mała wiewiórka. 

– Ej! Uważaj, jak chodzisz! O mały włos, a byłbym cię podeptał – krzyknąłem do niej. 

– Przepraszam, ale słyszałam waszą rozmowę o radości i chciałam wam o czymś powiedzied. Chyba 

wiem, gdzie ona mieszka – odezwała się wiewiórka. 

– Tak? – zapytałem, wpatrując się w niespodziewanego gościa. 

– Tak. Codziennie biegam sobie tu i tam. Skaczę po drzewach. Obserwuję ludzi w parku. Zaglądam do 

dziupli. Nigdzie tam nie widziałam radości. Dopiero, kiedy urządzam sobie spacer w waszym ogrodzie, 

spotykam ją tam, gdzie rośnie najwięcej kwiatów. Myślę, że właśnie radośd tak bzyczy w tych 

kwiatach. Nigdy nie podchodziłam blisko, ale dziś możemy udad się tam wszyscy razem i sprawdzid, co 

to takiego – zaproponowała wiewiórka. 
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Pobiegliśmy we wskazanym kierunku i już po chwili całą trójką przypatrywaliśmy się zagajnikowi 

pełnemu ślicznych, żółtych, czerwonych i pomaraoczowych kwiatów. Było jednak dziwnie cicho. 

Inaczej, niż jeszcze chwilę temu opowiadała wiewiórka. Może coś jej się przesłyszało i nigdy nie było 

tu gwarno? 

– I gdzie to bzyczenie, o którym mówiłaś? – zapytał Bączek. 

– Nie wiem. Naprawdę jeszcze wczoraj je słyszałam. Może dziś radośd poszła w inne miejsce. Sama 

nie wiem, bo nigdy nie było tu tak cicho, jak teraz – tłumaczyła się. – Mogę obiecad, że jak tylko znów 

je usłyszę, to od razu wam powiem. Zgadzacie się? – zapytała, na co obaj z Bączkiem, zgodnie 

przystaliśmy. Cóż było robid. Wciąż nie wiedzieliśmy, gdzie mieszka radośd, a tak byliśmy tego 

ciekawi. Bo przecież gdzieś musi mieszkad. Wszyscy gdzieś mieszkają. Nawet wiatr i Słooce, i ptaki, i 

woda. Więc radośd też gdzieś ma swój dom i wiem, że w koocu uda nam się go odnaleźd. 

Nie zniechęciliśmy się z Bączkiem i pełni nadziei, wróciliśmy do domu, by nieco odpocząd. 

Tego poranka nie udało nam się znaleźd odpowiedzi na pytanie: gdzie mieszka radośd i czemu raz 

jest, a innym razem jej nie ma. Przyszła do nas wieczorem, gdy mama Kasi opowiedziała córeczce 

bajkę na dobranoc. Obaj z Bączkiem usiedliśmy obok łóżka i słuchaliśmy tak uważnie, jak nigdy dotąd. 

Przecież każdy z nas chciał wiedzied, gdzie mieszka radośd i skąd się w nas bierze. 

Rozmowa na temat wysłuchanej bajki pt. „Gdzie mieszka radośd?” 

 Burza mózgów na temat Co to jest radośd?  

RADOŚD JEST NIE TYLKO PRZYJEMNYM, ALE WAŻNYM UCZUCIEM. CI, KTÓRZY JĄ LEKCEWAŻĄ 

UWAŻAJĄC, ŻE LICZĄ SIĘ TYLKO „POWAŻNE SPRAWY” ZUPEŁNIE NIE MAJĄ RACJI! 

Metafory słowa Radośd: 

Wielu ludziom radośd kojarzy się z roześmianym słoocem. Spróbuj wymyśled inne obrazy, które 

kojarzą Ci się z radością ( np. radośd jako góra czekolady, jako wielki lodowy puchar) Dokoocz zdania. 

 GDY MI WESOŁO, MAM OCHOTĘ…..  

 GDY JEST SIĘ RADOSNYM TO MOŻNA…. 

 

Namaluj odznakę, flagę Radości życia: Jak myślisz, jakie kolory i wzory najlepiej oddadzą jej 

charakter? Z jakimi kolorami kojarzy Ci się radośd. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie krainę radości. 

Wyobraź sobie, że patrzysz na powiewającą na wietrze flagę tego kraju i odczuwasz radośd życia. 

Postaraj się wyobrazid to sobie bardzo dokładnie, ze szczegółami. W jakim otoczeniu znajduje się ty i 

flaga? Co robisz? Leżysz, siedzisz, stoisz czy się poruszasz, czy ktoś ci towarzyszy, a jeśli tak to kto? 

Jakie słyszysz dźwięki, jakie zapachy czujesz? Jaka jest pora roku, pora dnia, pogoda? Postaraj się 

zapamiętad ten obraz to uczucie. W różnych trudnych sytuacjach, gdy będziesz potrzebował trochę 

radości, zamknij oczy i przywołaj ten obraz powiewającej flagi. 

 



15 
 

 Zabawa przy utworze Henryka Mikołaja Góreckiego „Pieśo o radości i rytmie” – swobodne 

improwizacje taneczne 

 https://www.youtube.com/watch?v=b0lYEdDzpt4 

 

Zabawa ruchowa –„ Pingwin”. 

Och – jak przyjemnie i jak wesoło  

W pingwina bawid się, się, się !  

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,  

Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy !  

Pingwinek mama, pingwinek tata,  

Pingwinek synek, córki trzy.  

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,  

Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy 

 

Dzieci tworzą pociąg i idą wyprostowane kołysząc się na boki, ręce wzdłuż tułowia dłonie 

odgięte. Na słowa się, się, się- dzieci podskakują. Następnie wykonują to co mówią słowa piosenki. po 

zaśpiewaniu pierwsza osoba z początku idzie na koniec, itd. 

 

Polecamy do przeczytania bajki: 

1. Bajka z serii Szkoła Kubusia Puchatka "Mów co czujesz" 

2. Bajka z serii Domisie "Przepraszalski" 

3. Bajka z serii Domisie pt. "O nadętym Domisiu"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lYEdDzpt4
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Ponadto zachęcamy do nauki piosenek 
 

 
Piosenka „Kiedy byłam jak kropelka” 
https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU 
Kiedy byłam jak kropelka, czułam serca Twego bicie 
I widziałam jak jest wielka, miłośd, która daje życie.. 
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 
 
Kiedy byłam jak kwiatuszek, mama głośno powiedziała 
Słów rozwinął się kłębuszek, które bardzo pokochała 
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 
 
Kiedy będę taka duża, jak przytulę mamo Ciebie 
I zawołam 'żadna burza, nie oddali nas od siebie!' 
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 
 
 

"Daj mi rękę tato" - piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

I. Daj mi rękę tato. 
Już na dworze ciemno a ja się nie boję 

bo ty idziesz ze mną. 
Nawet z nocnych strachów nic sobie nie robię 

Strachy uciekają gdy jestem przy tobie 
Refren: Tato, tato, jak to dobrze, 

Że jesteś zawsze blisko, 
i że kochasz mnie. 

Tato, tato, nigdy nie smud się 
i pamiętaj przecież, 
ja też kocham cię. 

II. Codziennie jesteśmy na długim spacerze 
Już mnie nauczyłeś jeździd na rowerze. 

I wiem, że mnie jeszcze nauczysz wszystkiego 
co mądre i dobre.I cieszę się z tego. 
Refren: Tato, tato, jak to dobrze….. 

III.O moich marzeniach nie powiem nikomu 
Chciałabym mied tatę przez cały dzieo w domu. 

Żeby ważne sprawy na później zostawił 
i żeby się głośno śmiał i ze mną bawił 

Refren: Tato, tato, jak to dobrze… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs
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Miłej pracy 

Z pozdrowieniami  


