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Temat tygodnia: Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

Temat zajęć: PRZEDSZKOLNA DRAMA 

 

➢ „Jak się dziś czujesz?”- dziecko wskazuje na emocję wyrażającą jego 

samopoczucie 

 

➢ „Moja złość”- wyrażanie uczuć za pomocą rysunku.  

Rodzic omawia z dzieckiem sytuacje, które je złoszczą, zapisuje je na 

dużej karcie. Zadaniem dziecka jest narysować złość, używając 

dowolnych kolorów. Rodzic może pokazać swój przykład wyrażania złości 

za pomocą rysunku (dużo okręgów lub kresek). 

 

 
 



➢ „Twoja złość”- rozwijanie poczucia akceptacji. 

Dziecko wraz z rodzicem przyglądają się rysunkom złości. Rodzic pyta:  

- Czy można polubić złość innych ludzi?  

- Popatrz na tę mozaikę, czy jej kolory są przyjemne? 

- Czy czujesz się spokojny(a), patrząc na ten obrazek? 

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez dziecko, rodzic prosi, żeby dziecko 

zakryło rysunek kolorowymi kartkami. Pyta: 

- Czy teraz obraz jest ładniejszy? 

- Czy czujesz spokój? 

Narysowałeś(aś) złość, ale zobacz, że znalazł się sposób, żeby zmienić to 

uczucie- można je zakryć. 

Mam nadzieję, że kiedy twój kolega/ twoja koleżanka zdenerwuje się, 

pomożesz mu(jej) znaleźć sposób na pozbycie się złości. 

 

➢ Ćwiczenie oddechowe pomagające uspokoić negatywne emocje: 

 

Wyciągamy dłoń przed siebie i wyobrażamy sobie, że każdy palec to 

zapalona świeczka na torcie urodzinowym, musimy długimi wydechami 

zdmuchnąć je po kolei, gdy świeczka zgaśnie, zwijamy paluszek, aż 

ostatecznie złożymy dłoń w pięść. 
 

➢ „Co to jest drama?”- przybliżenie metody wyrażania uczuć. Rodzic 

wyjaśnia dziecku, że drama to rodzaj zabawy teatralnej, w której bawimy 

się, wcielając się w role, żeby lepiej poznać siebie i innych. Dzięki niej 

można na przykład dowiedzieć się, jak kolega lub koleżanka wygląda, gdy 

się złości. A kiedy naprawdę się zezłości, już po minie można zrozumieć, 

co czuje. Dziecko za pomocą miny przedstawia swoją złość, smutek oraz 

radość. Do zabawy można wykorzystać lusterko, żeby dziecko 

obserwowało mimikę swojej twarzy.  
 

➢ „Cisza”- zabawa relaksacyjna. 

 

Nasłuchiwanie odgłosów natury (np. na spacerze), wsłuchiwanie się na 

minutę bądź dłużej w ciszę (leżąc wygodnie na łóżku lub siedząc po 

turecku), oddychamy głęboko i staramy się robić to jak najciszej, kierując 

uwagę dziecka właśnie na ciszę i pokazując mu, że brak bodźców 

dźwiękowych, hałasu i dokuczliwych odgłosów, pomaga  

w uspokojeniu się.  

 



 



 
 

 

 

 



Połącz linię przerywaną i pomaluj obrazek farbami. 

 
 

 
 

 

 

 


