
 

  

MODUŁ 9 
EMOCJE  



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: WESOŁY JAK BAZGROŁEK! 

CELE:  

 

• wdrażanie do okazywania swoich uczuć – radość  

• kształtowanie więzi z rówieśnikami i przedszkolem  

• wyrażanie emocji ruchem, gestem, ciałem,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: „Iskierka przyjaźni”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: ŚMIECH TO ZDROWIE!  N. pyta dzieci: Kto lubi się śmiać? A jak to 

robicie? (demonstracja przez dzieci) N. nagrywa śmiech dzieci, a następnie odtwarza nagranie. 

Potem pyta dzieci: Czy śmiech jest zaraźliwy? Czy to dobrze, czy źle? 

3. HI HI HI: Zabawy ze „śmiechem”. Dzieci śmieją się głośno (gdy nauczyciel podnosi rękę do góry) lub cicho 

(gdy nauczyciel opuszcza rękę). Np. hi, hi, hi… ha, ha, ha… 

4. BAZGROŁKOWY TANIEC SZCZĘŚCIA: Zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci stoją w kole, podczas muzyki 

podają sobie Bazgrołka z rąk do rąk, na przerwę w muzyce dziecko, które zostanie z Bazgrołkiem w rękach 

pokazuje ruch (taniec) jaki mają powtórzyć koledzy. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

dopasuj kredkę do bazgrołka, nazwij kolory.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana karta pracy. Po wykonaniu zadań przez chętne dzieci karty 

można dołączyć do indywidualnych ksiąg. 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: DLACZEGO BAZGROT JEST ZŁY? 

CELE:  

• rozwijanie umiejętności oceny postępowania Bazgrota, 

• wdrażanie do wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie, 

• poznanie sposobów rozładowania napięcia, złości, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO TEMATU: Prezentacja czerwonego Bazgrota. Zadanie pytań przez N. – Jakiego 

kolory jest Bazgrot? Jak myślicie dlaczego jest zły? Kiedy wy się złościcie? 

3. GDY JESTEM ZŁY MARSZCZĘ BRWI: Nauczyciel rozdaje dzieciom lusterka, a następnie prosi, aby pokazały 

jak wyglądają kiedy się złoszczą – Czy podoba Wam się jak wyglądacie?. 

4. WYRZUĆ GNIEW DO WORKA: Dzieci siedzą przy stoliku gdzie przygotowane są kartki i kredki. Zadaniem 

dziecka jest narysować to co go złości, lub jak wygląda gdy jest zły. Następnie „wyrzucają swój gniew” do worka.  

5. KIEDY JESTEM ZŁY…: Zabawa ruchowa. Dzieci maszerują w rytm bębenka po dywanie. Na przerwę pokazują 

jak się złoszczą np. tupią, robią groźną minę itd. 

6. JAK RADZIMY SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ: Zwrócenie uwagi na fakt, że każdy może się być zły na coś, ale ważne 

jest umiejętne radzenie sobie z tą emocją i unikanie np. krzyków, bicia itd.  

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



WYZWANIE III: BAZGROLINKA I PAJĘCZYNA PRZYJAŹNI 

CELE:  

• poznawanie i nazywanie emocji prezentowanej przez Bazgrolinkę, 

• swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Kim jest przyjaciel?, 

• zwrócenie uwagi na różnicę między uczuciami: kochać, lubić, 

• tworzenie pajęczyny przyjaźni, 

• kształtowanie pożądanych cech charakteru u dzieci – przyjaźń, 

• kształtowanie więzi z rówieśnikami i przedszkolem, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ: Odpowiadanie na pytanie: Kim jest przyjaciel? 

3. TWORZENIE PAJĘCZYNY PRZYJAŹNI: Dzieci siedzą w kole na dywanie. Pani demonstruje dzieciom kłębek 

włóczki i pyta: Który potwór miał kolor różowy? Jaką przedstawiał emocję? Kim jest przyjaciel? Za co możemy 

kogoś lubić?. Zadaniem dzieci będzie tworzenie sieci przyjaźni. Nauczyciel rozpoczyna zabawę  trzymając kłębek 

wełny, rozpoczyna zabawę: chwytając koniec włóczki, wypowiada głośno swoje imię i toczy kłębek do wybranego 

dziecka. Następnie dzieci kolejno łapią kłębek, wypowiadają imię, chwytają za nitkę i toczą kłębek dalej. W ten 

sposób z wełny tworzy się pajęczyna. Na koniec zabawy można rozplątywać pajęczynę, zwijając wełnę w 

odwrotnym kierunku. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE IV: BAZGROLINEK – STRACH MA CZARNY OGONEK! 

CELE:  

• rozwijanie empatii wśród dzieci do zwierząt,  

• uwrażliwienie na potrzeby wszystkich zwierząt,  

• przekazanie informacji na temat właściwej opieki nad zwierzętami,  

• wyrabianie szacunku do zwierząt,  

• stworzenie warunków do wspólnych zabaw,  



• poznawanie i nazywanie emocji oraz sposobu radzenia sobie z daną emocją, zwrócenie uwagi w jakich sytuacjach 

się boimy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE: Wspólne odszukanie kłębuszka czarnej włóczki i ciągniecie za niego – czarny ogonek – 

pod warunkiem, że dzieci się nie boją co może kryć się na końcu (do końca przywiązujemy czarnego bazgrołka i 

list zapraszający do zabawy) – pomysł na zabawy i listy są na stronie Przedszkolankowo.pl. Zwrócenie uwagi, że 

bazgrołek jest mały i się boi. Pytania: Kiedy się boimy? Jak możemy sobie poradzić ze strachem? 

3. PO ŚLADACH CZARNYCH ŁAPEK: Z listu dzieci dowiadują się, że muszą odszukać czarne ślady, które 

doprowadzą ich do kolejnej zabawy.  

4. KOCIA GIMNASTYKA: Bazgrołek i kotek zaprasza dzieci do kociej gimnastyki. Zadaniem dzieci jest 

naśladowanie czynności przedstawionych na planszach (np. koci grzbiet, koci chód itd.). 

5. ILE JEST KOTÓW?: Przeliczanie i porównywanie zbiorów. Określanie gdzie jest mniej, a gdzie więcej. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE V: MAŁE SMUTECZKI BAZGROTKA 

CELE:  

• wdrażanie do rozumienia uczucia smutku oraz radzenia sobie z nim, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami prostymi na temat: Co nas smuci?, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ: Wysłuchanie wiersza: 



Bazgrotka małe smuteczki! 
Magdalena TokarcZyk 

 

Jestem mały Bazgrotek, ale to już wiecie. 
Chodzę już wiele lat po świecie 
i smuci mnie wszystko dookoła, 

a chciałbym żeby była moja minka już wesoła! 
Gdy deszczyk z chmurki pada, 

to ja się smucę, bo to moja wada. 
Łezki z moich oczek wtedy spływają, 

kropelki deszczu przypominają. 
Gdy deszczyk padać nie przestaje, 

Smucę się jeszcze bardziej – tak mi się wydaje. 
Bawić się z dziećmi nie mogę na dworze, 
bo mokro, kałuże i błoto jest o tej porze! 

Więc smucę się dalej i dalej… 
 

3. ROZMOWA NA TEMAT WIERSZA: Omówienie wysłuchanego wiersza, odpowiadanie na pytania.  

• O kim był wiersz? 

• Dlaczego Bazgrotek się smuci? 

• Kiedy jeszcze jesteśmy smutki? 

• Czy Bazgrotek mógłby być szczęśliwy? 

• Co możemy zrobić by Bazgrotek się uśmiechnął? 

4. SMUTNE MINKI: Próby pokazywania przez dzieci smutnych minek.  

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy, którą można dołączyć do indywidualnych książek 

dzieci.  

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE VI: ZAWSTYDZONA BAZGRANINKA 

CELE:  

• budowanie poczucia własnej wartości (rozumienie związku pomiędzy zachowaniem a poczuciem dumy), 



• zwrócenie uwagi w jaki sposób możemy przełamać swoją nieśmiałość, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO TEMATU: Prezentacja postaci Bazgraninki (żółty bazgrołek).   

3. KIEDY JESTEM NIEŚMIAŁY?: Rozmowa w oparciu o wiersz: 

Bazraninka i jej problem! 
Magdalena TokarcZyk 

 

To nieśmiała Bazgraninka, 

Zawstydzona jest jej minka. 

Gdy dzieci się bawią, ona się chowa… 

To właśnie o niej jest teraz mowa! 

Nie ma odwagi by z kolegami wspólnie bawić się, 

dlatego ciągle po kątach chowa się! 

Występy na scenie też nie są łatwe, 

bo gdy zbliża się jej występu pora 

coś źle się czuje, brzuszek ją boli… 

i nie wystąpi bo się boi! 

To kilka problemów z jakimi się zmaga! 

Czy są na to sposoby i dobra rada? 

By ciągle nie wstydzić się? 

Czy ktoś jej pomoże zaraz dowiemy się… 

 

• Jakie problemy miała Bazgranika? 

• Kiedy się wstydzimy? 

• Co możemy zrobić by nie mieć takich problemów? 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



WYZWANIE VII: ZAMIESZANIE Z EMOCJAMI 

CELE:  

• rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, 

poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami). 

• wyrażanie emocji ruchem, gestem, ciałem, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. KALAMBURY Z EMOCJAMI: Do zabawy potrzebujecie: emblematy przedstawiające bazgrołki i worek.  

Chętne dziecko podchodzi i losuje z woreczka jeden z emblematów (nie pokazuje go nikomu). Następnie za 

pomocą mimiki lub gestu stara się przedstawić emocję prezentowaną przez wylosowanego bazgrołka. Pozostałe 

dzieci odgadują jaka to emocja i który to bazgrołek. Zabawę można dowolnie modyfikować np. do worka wkładamy 

również emblematy z kolorami, wówczas dzieci na podstawie wylosowanego koloru muszą najpierw odgadnąć co 

to za emocja (którą reprezentuje bazgrołek w odpowiednim kolorze), a następnie ją przedstawić pozostałym 

kolegom. 

3. BAZGROŁKI KRĄŻĄ W KOŁO: Do zabawy potrzebujecie: postaci bazgrołków. Dzieci ustawiają się w dużym 

kole. N. rozdaje niektórym dzieciom bazgrołka w jednym z 6 kolorów. Zadaniem dzieci jest podawanie sobie 

bazgrołków podczas trwania muzyki. Na przerwę w muzyce dzieci, które zostały z bazgrołkiem w dłoniach mają za 

zadanie przy pomocy mimiki przedstawić emocję jaką prezentuje bazgrołek, którego trzymają. 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy, którą można dołączyć do indywidualnych książek 

dzieci. 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


