
Poniedziałek 18.05.2020 

Witam Wszystkich serdecznie. 

  Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II .  Dzisiejszego poranka 

pomódlmy się modlitwą do Świętego Jana Pawła II . 

 

Święty Janie Pawle II, 

który odznaczyłeś się 

wielką miłością Boga i ludzi, 

ufny w moc Twojego wstawiennictwa  

proszę Cię: 

Bądź przed tronem bogatego w miłość 

i miłosierdzie Ojca Niebieskiego 

moim orędownikiem w sprawie, 

którą Ci przedkładam. 

Uproś mi także dar umocnienia 

mej wiary, nadziei i miłości, 

abym za Twoim przykładem 

codziennie wzrastał w świętości 

i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam  

nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, 

Jezus Chrystus, 

prawdziwy Bóg i Człowiek. 

Amen. 

Święty Janie Pawle II 

– Wstawiaj się za nami. 

 

Przypomnienie piosenki o Świętym Janie Pawle II 

https://www.youtube.com/watch?v=0Duxc4X6A6w  

 

 

 

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: anna.raszewskaa@gmail.com 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Duxc4X6A6w


Temat dnia: Co mnie cieszy?  

 

1. Co czuję? – zabawa dydaktyczna 

Na początek proponuje wyciąć i omówić z dzieckiem poniższe emocje. Obrazki można taśmą 

przymocować do patyczków, albo słomek. 

Pytamy dziecko: Co przedstawia pierwszy obrazek, drugi itd. Kiedy czujemy się szczęśliwi, co 

sprawia nam radość… Co powoduje, że czujemy smutek, dlaczego go odczuwamy… Jakie sytuacje 

budzą w nas złość?  Jak się zachowujemy, gdy jesteśmy źli? Jak wygląda wtedy nasza twarz, nasze 

ręce, co się dzieje z naszym głosem? Co możemy zrobić, gdy odczuwamy złość? W jakich 

sytuacjach się wstydzimy…? Kiedy jesteśmy zmęczeni, jak się wtedy zachowujemy?  Co może 

sprawić, że jesteśmy zaskoczeni? Czego się boimy, w jakich sytuacjach czujemy strach? 

 

    

 
 

 



2. Co mówi lusterko? – zabawa dydaktyczna  

 Dziecko siada przed lusterkiem, patrzy na siebie w lusterku, mówiąc: Teraz jestem… smutny, 

wesoły, zdziwiony, przestraszony… 

Następnie dziecko podnosi znaki uczuć, przygląda im się i próbuje zrobić taką minę, jaka jest na 

znaku. Podaje przykłady sytuacji, podczas których przeżywały te uczucia.  

 
3. Co mnie cieszy? – rozmowa na temat sytuacji wywołujących różne uczucia na podstawie 

KP2.37 i doświadczeń dzieci.  

 

Dziecko otwiera książkę na stronie 37. Opowiada co znajduje się na rysunkach. Nakleja w 

okienkach symbole uczuć – smutku, zdziwienia, strachu lub radości.  

4. Cieszy mnie taniec – improwizacje taneczne do piosenki Ptak Nijaki  

Dziecko może naśladować rodzica lub tańczyć w rytm piosenki według własnych pomysłów. 

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

Propozycja tańca dla dzieci: 

Podskakują dwa razy na lewej nodze.  

Poruszają szyją, rękami.  

Podskakują dwa razy obunóż, trzymając się za biodra.  

Szurają nogami.  

Wykonują dowolny ruch w rytm muzyki.  

. Dwa razy tupią prawą nogą.  

Tupią naprzemiennie obiema stopami o podłogę.  

Skaczą obunóż.  

Wykonują nożyce rękami. 

5. Co teraz czuję? - malowanie w rytm muzyki. 

Rodzic rozdaje dziecku dużą kartkę papieru, farby, pędzle. Proszę włączyć podany niżej utwór, 

dziecko najpierw palcami w powietrzu malują to co w nich zainspiruje muzyka. W czasie 

powtórnego słuchania malują farbami po kartce swoje odczucia. Po zakończeniu zadania rodzic 

pyta dziecko co czuło w trakcie malowania.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o  
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