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Drodzy Rodzice!  

Zachęcam do codziennej rozmowy z dziećmi dotyczącej tego, jakie emocje towarzyszą 

dzieciom każdego dnia. To ćwiczenie pozwala dzieciom budować świadomość własnych 

przeżyć.  

1. „Kalendarz uczuć” (załącznik 1). Poniżej zamieszczam kalendarz do zaznaczania 

samopoczucia przez dziecko w tym tygodniu. Rodziców też do tego zachęcam!  

Zadajemy pytanie: Jak się dziś czujesz? Która buzia jest podobna do Twojej? 

Dlaczego?   

Prosimy, aby dziecko pokolorowało odpowiednią buzię w kalendarzu.  

 

2. Zabawa „Zbieranie jajek”. Wspólnie z dzieckiem maszerujemy po pokoju i udajemy, 

że szukamy jajek, co jakiś czas schylamy się i podnosimy jajko.  

 

3. „Radosne Święta Wielkanocne” (załącznik 2). Omawiamy z dzieckiem co znajduje się 

na każdym z rysunków (zwyczaje wielkanocne). Prosimy, aby dziecko pokolorowało te 

obrazki, które pokazują czynność sprawiającą radość dziecku lub te zwyczaje, które 

najbardziej lubi. Pytamy dlaczego wybrał akurat te rzeczy.  

 

4. Bajka relaksacyjna „Zajączek Wielkanocny” (K. Kurkowska, B. Lefelbajn-Saja, 

E. Włódarska). Proponujemy dziecku wygodną pozycję ciała i czytamy bajkę.  

Zajączek wielkanocny po pracowitym ranku, gdy roznosił dzieciom prezenty, wraca 

wreszcie do swojego domku. Ścieżka wije się przez las. Jest cicho. Ptaki jeszcze się nie 

obudziły. Zajączek idzie powoli, nie ma siły na skakanie. Zmęczone łapki co chwila 

potykają się o wystające kamienie. Łapki bolą go od dźwigania ciężkiego kosza, a 

powieki ciążą do dołu, bo bardzo chce mu się spać. Przygarbił plecki i wolnym krokiem 

w końcu dociera do swojego domu. Otwiera drzwi, wciąga nosem zapach: - „O! Tylko 

w moim domu pachnie tak cudnie! To mój ulubiony zapach - świeża marchewka”. Siada 

w swoim ulubionym fotelu, wyciąga łapki. Wreszcie czuje się odprężony, spokojny, 

bezpieczny i zadowolony. Serce pracuje cicho i rytmicznie. Łapki rozluźniają się, a po 

całym ciele rozchodzi się przyjemne ciepło. Jego długie uszy muskają pierwsze 

promienie słońca i wiosenny wietrzyk. Zajączek zasypia. Widzi zadowolone, 

uśmiechnięte buzie obdarowanych dzieci. Słyszy radosny śmiech. Dzieci biegają między 

drzewami po zielonej, wilgotnej trawie i szukają pisanek. Zajączek budzi się i 

postanawia dołączyć do dzieci. Przeciąga się rozkosznie. Wykonuje kilka przysiadów, 

trzy skłony i cztery podskoki. Szybko myje ząbki. Przemywa oczy i pyszczek letnią, 

źródlaną wodą. Zjada chrupiącą marchewkę i wybiega z domu. Na zewnątrz powietrze 

aż drży od szczebiotu ptaków, śmiechu dzieci, zapachu pierwszych wiosennych 

kwiatów i ciepła promieni słonecznych. Zajączek radośnie, w podskokach dołącza do 

zabawy. 

 



Opracowanie: Agnieszka Wieczorek, psycholog 

 

Załącznik 1 – Kalendarz uczuć  

 

DZIEŃ UCZUCIA 

Czwartek 

(1.04) 

      

Piątek 

(2.04) 

      

Sobota  

(3.04) 

      

Niedziela 

(4.04) 

      

Poniedziałek 

(5.04) 

      

Wtorek 

(6.04) 

      

Środa  

(7.04) 

      
 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 – Radosne Święta Wielkanocne 

 

 MALOWANIE PISANEK 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE KOSZYCZKA ZE ŚWIĘCONKĄ 

PRZYGOTOWANIE PALMY WIELKANOCNEJ LANY PONIEDZIAŁEK 

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI PIECZENIE CIASTA 


