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AKCEPTACJA 

Z kulturą za pan brat 

Poniedziałek  12.04.2021r.  

Temat 

dnia: 

Przedszko

lna drama 

Formy aktywności dzieci: 

Wiodąca aktywność -  społeczno – emocjonalna 

rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka, wykorzystywanie dramy jako 

środka do wyrażania emocji, ćwiczenia w radzeniu sobie 

 z przykrymi  uczuciami 

1. „Moja złość”– wyrażanie uczuć za pomocą rysunku. 

Wysłuchanie piosenki  „Złość to straszny zwierz” – Piotr Rubik 

https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k&ab_channel=BajeczkiPio

seneczki 

Pytania kierunkowe: 

A Co Ciebie złości? – dziecko wymienia sytuacje, które je złoszczą.  

Malowanie przez dziecko  i członków jego Rodziny  złości na kartce papieru 

A4 -  używając dowolnych kolorów ( każda osoba rysuje swój portret złości) 

2. Gimnastyka – zabawa muzyczno -  ruchowa utrwalająca znajomość części 

ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&ab_channel=PIOSENKID

LADZIECIBZYKtv 

Dziecko stoi z Rodzicem, rodzeństwem  naprzeciw ekranu 

komputera/telewizora i razem  śpiewając pokazują części ciała wg słów 

piosenki. Wolno – szybko, coraz szybciej.  

Dzieci już znają tę piosenkę.  

3.  „Twoja złość” – rozwijanie poczucia akceptacji.  

Rozkładamy na podłodze rysunki złości, wcześniej wykonane. Przypominamy 

sobie sytuacje, które wywołały w nas uczucie złości( nie dostałam nagrody, 
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długo czekam na swoją kolej, chcę się bawić, a mama każe mi iść spać,  

siostra zabrała mi zabawkę, inne) 

Następnie z tych rysunków układamy mozaikę ( jeśli rysunek wykona tylko 

dziecko, proszę pociąć rysunek nożyczkami na kilka nieregularnych części – 

mozaika).  

Pytania  kierunkowe: 

Czy można polubić złość innych ludzi? 

Popatrzcie na naszą mozaikę -  czy jej kolory są przyjemne? 

Czy patrząc na nią czujemy się spokojni? 

Proszę – zakryjcie każdy rysunek mozaiki kolorowymi kartkami. ( kartki A4 

w kolorach pastelowych – różowy, błękitny, seledynowy, czerwony lila itp. ) 

Czy teraz obraz jest ładniejszy? 

Czy czujecie spokój? 

Każdy z Was narysował złość, ale też, każdy z Was znalazł sposób by zmienić 

to uczucie, zakryć je. 

Wniosek – mam nadzieję, że kiedy kolega, koleżanka, mama tata, siostra – 

zdenerwuje się, pomożecie im znaleźć sposób na pozbycie się złości.  

 

3. „Tulimy złość” – zabawa ruchowa dramowa „Lustereczka” 

Mamusia pokazuje złość  głosem, mimiką i ruchem– ściągnięte brwi, usta w 

podkówkę, złe spojrzenie, ściśnięte pięści, krzyk, zadaniem dziecka jest 

pokazać złość mamy, potem na odwrót. Mama pokazuje uczucie złości wg 

dziecka.  

Następnie zadaniem dziecka jest uspokoić mamę, wyciszyć ją, ( głaszcząc po 

głowie, po plecach, tuląc, przytulając, trzymając za rękę). Zamiana ról. Teraz 

mama uspakaja dziecko aż do zupełnego wyciszenia.  

 

4.  Co to jest drama? – przybliżenie metody wyrażania uczuć. 

Nawiązując do poprzedniej zabawy – próba znalezienia odpowiedzi na 

pytania? 

Jak się czuliście jako „złość”? 



Którą emocję było wam łatwiej przedstawić?  

Dzisiaj poznamy nowe słowo – DRAMA. Drama to rodzaj zabawy teatralnej , 

w której bawimy się wcielając się w role, żeby lepiej poznać siebie i innych. 

Dzięki nim dowiecie się na przykład, jak kolega lub koleżanka wygląda, jak 

się złości. A kiedy naprawdę się zezłości, już po minie zrozumiecie, co czuje.  

Teraz proszę, abyście swoim bliskim prezentowali za pomocą tylko  miny   

swoją złość. 

Dziecko prezentuje się przed członkami swojej rodziny. 

5.  Praca z KP2 – 25. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

grafomotoryki, budowanie wypowiedzi, kształtowanie rozwoju 

emocjonalnego.  

Dzieci kolorują na ten sam kolor bluzki osób stojących w takich samych 

pozach.  

Naśladowanie przedstawionych pozycji. Próba zdefiniowania – czym jest 

naśladowanie. 

6. Przedszkolna drama – dziecko wykorzystując zabawki w domu – wciela się w 

role ćwicząc tematy – złości, smutku, radości, zdziwienia, itp.  

7 Powtórzenie części ciała – zakończenia dnia.  

Życzę przyjemnej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&ab_channel=Piosenkidladz

ieci-bajubaju.tv 

 

Uwaga: 

Rysunki złości jak i poprzednie prace zbieramy, w momencie powrotu do szkoły zrobimy 

piękną wystawę Waszych prac.  
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