
 

ŚWIAT EMOCJI 
W części 3 naszej przygody ze światem

emocji zapraszam do świata radości

Zachęcam do przeczytania dzieciom bajki 
 

"Bajka o uśmiechach" A. Niedźwiedzia i N. Usenko
 
Pewnego ranka Kuba wybierał się na spacer.
- Weźmiesz ze sobą kanapki? - spytała mama.
- Nie - powiedział Kuba. - Są za ciężkie.
- To weź kilka uśmiechów - powiedziała mama.
 - Zawinę ci je w papier. Są leciutkie.
  I mama włożyła Kubusiowi uśmiechy do kieszeni.
- Dziękuję! - powiedział Kuba i pobiegł na podwórko.
  Przy piaskownicy siedział piesek Pucek i warczał jak traktor:
- R-r-r-r...
 Dzieci bały się podejść do piasku
- Masz, Pucku! - powiedział Kuba i dał pieskowi jeden z
uśmiechów mamy. Pucek bardzo się ucieszył i więcej nie
warczał.

  



Kuba chciał pozjeżdżać, ale siedział tam właśnie duży
chłopak.
Bawił się w czołg i nikogo nie wpuszczał.
- Masz! - powiedział Kuba i dał chłopakowi uśmiech.
- Ho, ho! Dziękuję - powiedział chłopak.
Zwolnił zjeżdżalnię i pobiegł się bawić z kolegami.
Kuba zjechał kilka razy i nagle zobaczył małą dziewczynkę,
która płakała na schodach.
- Nie płacz! - powiedział Kuba.
Wyjął z kieszeni ostatni uśmiech, który dostał od mamy, i dał
dziewczynce. Mała od razu przestała płakać.
- A dla mnie? A dla mnie? - zawołały dzieci ze wszystkich
stron.
Kuba sprawdził w kieszeniach, ale nie zostało w nich nic.
Bardzo się zmartwił i pobiegł do domu.
- Mamo! - zawołał. - oddałem wszystkie twoje uśmiechy! I co
ja teraz zrobię?
A mama przytuliła Kubę mocno i powiedziała: - Nie martw się.
Mam
dla ciebie tyle uśmiechów, że starczy na sto lat. A może i na
sto
pięćdziesiąt.
  

 
 

ćwiczenie 1.  Zachęcam do zadania dzieciom
pytań: 

 
- O kim była bajka?

- Co dała mama Kubie zamiast śniadania?
- Komu podarował uśmiechy chłopiec?

- Na czym polegała ich czarodziejska moc?
- Co może zdziałać uśmiech?

  



 

Ćwiczenie 2. Która buźka przedstawia radość?  

Ćwiczenie 3. Wskaż zdjęcia na których przedstawione osoby czują
radość? 



 

Ćwiczenie 4.  Zachęcamy dzieci do dokończenia zdań:
 
 
Gdy jest mi wesoło to mam ochotę...
 
 
Jestem radosny gdy....
 
 
Gdy jestem radosny wyglądam tak.... (dziecko pokazuje jak
wygląda, gdy jest radosne, * możemy dziecku podać lusterko,
by zobaczyło swoje odbicie)
 
 
Zachęcam także do obejrzenia fragmentu filmu animowanego
,,W głowie się nie mieści" przedstawiającego radość. Można go
znaleźć pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY
lub wyszukując na YouTube : W głowie się nie mieści - Radość.
 
W załączniku przesyłam także kolorowankę z bohaterką filmu.
 
 
 
 
 
 
 

 

Psycholog   Magdalena   Nowak


