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Witaj! Jak się dziś czujesz? 
 

Czy nad twoją głową świeci słońce? A może kłębią się chmury z piorunami? 

Popatrz na ten obrazek i wybierz to, co odpowiada twoim emocjom. 

 

 
Jeśli właśnie spadł u ciebie deszcz, poszukaj tęczy w siedmiu kolorach.  

 

Teraz narysuj na kartce wielkie słońce, obok chmur z tęczą. 

 

Gorzej, jeżeli była to burza śnieżna w maju. Spróbuj pomyśleć o czymś, co jest milutkie i mięciutkie jak … 

psiak, kotek, kocyk, ulubiona zabawka. Zabawne jak ulubiona bajka i film. 

 

Pomoże ci w tym mapa serca. Możesz ją samodzielnie narysować. Jak prawdziwą mapę skarbów.  

Albo wydrukować stąd serce.  

Gdy naciśniesz, otworzy się serce, musisz je zapisać na komputerze, potem odszukać i wydrukować. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiXCxfWWwPo
https://emocjedziecka.pl/wp-content/uploads/2017/11/1509550231258-525x353.jpg


   

Narysuj tu kochanych ludzi, rzeczy i miejsca, które uwielbiasz. 

Ulubione zajęcia, zabawy. 

 

Później możesz pobawić się z przyjacielem, rodzeństwem, rodzicem w rozpoznawanie emocji z tych 

zabawnych kart memory. Gdy naciśniesz, otworzy się karta, musisz ją zapisać na komputerze, potem 

odszukać i wydrukować 2 razy dla dwóch graczy. 

Każdy gracz musi mieć jeden zestaw kart. Powycinajcie je starannie.  

Potrzebny będzie kubek – studnia niezrozumianych emocji. 

 

Zaczyna ten, kto ma najmniejszy rozmiar stopy:) 

Bierze pierwszą kartę ze swojego kompletu, nie pokazuje obrazka, tylko robi minę zwierzątka z tej karty. 

Drugi gracz musi odnaleźć u siebie obrazek, który dokładnie przedstawia tę samą emocję (strach, lęk, radość, 

zdziwienie...) 

Jeśli to się uda, odkładacie te karty na bok – zapisujecie sobie 2 punkty. 

Gdy emocja nie będzie dobrze odnaleziona, punkty wpadają do studni niezrozumianych emocji, wspólnie 

złóżcie do niej tę parę kart. 

Rundę wygrywacie wy jeśli macie więcej punktów od studni.   

https://emocjedziecka.pl/emocje-zoo-memory-pobrania-3-wersje-gry/#&gid=1&pid=1
https://emocjedziecka.pl/emocje-zoo-memory-pobrania-3-wersje-gry/#&gid=1&pid=1


Pozdrawiam,

 
p. Ewa 

 

 

 

Bingo – zabawa społeczna rozwijająca małą motorykę 

W tej grze nikt nie boi się usłyszeć Bingo!, ponieważ każdy wygrywa. 

Potrzebne materiały 

 Kolorowy papier 

 Tektura lub brystol 

 Żetony styropianowe granulki (wypełniacz do paczek), pocięta tektura lub inne przedmioty podobnej 

wielkości, które mogą służyć do zaznaczania. 

 

Przygotowanie 

Z grubej tektury lub brystolu wytnij karty do bingo w kształcie wydłużonych prostokątów o wymiarach 

około 30 X 10 cm. Na każdej z nich przyklej po 4 lub 5 kształtów, na przykład koło, trójkąt, kwadrat, 

gwiazdę i serce. Kształty powinny być tego samego koloru. Na każdej karcie przyklej te same kształty, ale w 

różnych konfiguracjach. Wytnij także dodatkowy zestaw kształtów, który posłuży jako przykład. 

 

 



 

Sposób zabawy 

Dzieci siadają przy stole. Każde z nich dostaje jedną kartę. Prowadzący pokazuje na przykładowej karcie 

kształt i nazywa go. Dzieci starają się powtórzyć nazwę i odnaleźć kształt na swoich kartach. Kiedy go 

znajdą, kładą na nim żeton. Prowadzący kontynuuje do momentu, w którym dzieci położą żetony na ostatnim 

kształcie. Za każdym razem chwali za udany wybór, nawet gdy dziecko potrzebowało pomocy, mówiąc na 

przykład: Znalazłeś koło! lub Znalazłeś właściwy kształt! Gdy na każdym kształcie leży żeton, wszystkie 

dzieci mówią: Bingo! 

  

Odmiany 
1. Zamiast kształtów wykorzystaj koła w różnych kolorach do nauki dopasowywania kolorów. 

2. Pobawcie się w rozpoznawanie cyfr. Niech dzieci kładą jeden żeton na jedynce, dwa na dwójce i tak 

dalej. 

Modyfikacje 

 Niektórym dzieciom trudno jest patrzeć na oddalony kształt i na tej podstawie wybrać taki sam na karcie, 

którą mają bezpośrednio przed oczami. Będzie im łatwiej, jeśli przykładowy kształt położysz obok 

każdego kształtu na karcie i zapytasz: Czy jest taki sam? 

 Jeśli dziecko potrzebuje silniejszej stymulacji dotykowej niż wzrokowej, wówczas kształty można wyciąć 

z grubej tektury, żeby dało się je również poczuć, a nie tylko zobaczyć (Sher, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


