
Czwartek 14.05.2020r. 
Pomysł na dziś dla małych odkrywców to... „Ciemność jest 
niezwykła”. 

1. Rozmowa na temat ciemności i oswajania się z nią na podstawie 
wiersza „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”. 

Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, 
Bo w ciemnym pokoju czar może się stać... 
Ach! W ciemnym pokoju, powiadam wam, dzieci, Lampa Aladyna 
czasem się świeci... 
Ach , w ciemnym pokoju wśród łóżka poduszek. Spoczywa z 
rodzeństwem sam Tomcio Paluszek... Ach, w ciemnym pokoju 
podobno na pewno Zobaczyć się można ze Śpiącą Królewną... 
Ach, w ciemnym pokoju Kot, co palił fajkę Opowiedzieć gotów 
najciekawszą bajkę, 

Wysoka czapla chodzi wciąż po desce 
I pyta się dzieci: Czy powiedzieć jeszcze? 

2. Straszydło – wykonanie straszydła ze skarpetki. 
Dziecko wypycha małą skarpetkę (watą/mąką/kaszą) następnie 
ozdabiają ją plasteliną, kolorowym papierem i krepriną.  

3. Smutna i wesoła muzyka – rozpoznawanie nastrojów 
muzycznych. Podczas całej aktywności dziecko słucha muzyki 
naprzemiennie durowej i molowej. Gdy słyszą muzykę wesołą, 
maszerują raźnie po pokoju, gdy muzyka jest smutna stoją w 
miejscu, unoszą ręce i powoli je opuszczają.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y  

4. Niedokończone zdania : Rodzic podaje początek zdania, a 
dziecko kończy je zgodnie z własnymi odczuciami np.:  

• Najbardziej lubię, gdy...  

• Czasami boję się...  



• Jestem smutny kiedy...  

• Wstydzę się, gdy...  

• Kiedy jest mi wesoło...  

• Jestem zły, kiedy...  

• Denerwuję się, gdy...  
Dodatkowa atrakcja dla odkrywców to ... Zagadki o 
emocjach.  

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci- oczy, 
Rączki wymachują, ciało w górę leci, wtoczy, 

Oczy jak iskierki się zapalają, Wszystkie ząbki usta odkrywają. 

Usta jak podkówka odwrócona, Często łezka w oku zakręcona. 
Wygląd twarzy tej dziewczyny Jakby najadła się cytryny. 

Mówią o nim, że ma wielkie Gdy się do naszego umysłu 

Trzęsie nami śmiało 
I paraliżuje całe ciało. 

Gdy się w nasze serce wkrada, 

To naszymi myślami włada, Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. 

Pomysł na popołudnie dla małych odkrywców to... Słoiczek 
dobrych emocji. 

Dzieci przy pomocy kolorowej kredy barwią sól. Następnie każde z 
nich wsypuje 



wybrane przez siebie kolory soli do słoiczka. Naklejają nakleję z 
podpisem np. 

„Słoiczek dobrych emocji....”, ozdabiają kolorowymi naklejkami 
według uznania. 

 


