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Zachęcam do przeczytania dzieciom wiersza D. Gellner -
,,Zły humorek"

1.

Jestem dzisiaj zła jak osa! 
Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość wyłazi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami!
A dlaczego? Nie wiem sama.

 Nie wie tata, nie wie mama... tupię nogą, drzwiami
trzaskam i pod włos kocura głaskam. 

Jak tupnęłam lewą nogą nadepnęłam psu na ogon.
 Nawet go nie przeprosiłam – taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z nory: - Co to za humory? 
Zawołałam: - Moja sprawa! Jesteś zbyt ciekawa. 

Potrąciłam stół i krzesło, co mam zrobić, by mi przeszło?!
Wyszłam z domu na podwórze, wpakowałam się w kałużę. 



Widać, że mi złość nie służy, skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,

wcale nie jest mi wesoło...
Nagle co to? Ktoś przystaje. Patrzcie! Rękę mi podaje!
To ktoś mały, tam ktoś duży – wyciągają mnie z kałuży.

Przyszedł pies i siadł koło mnie, 
kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: - pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam, ale za to złość zgubiłam,

pewnie w błocie gdzieś została, 
NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! 
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Zachęca

Kto występował w wierszu?
Jaki miała humor Kasia?

Kto jej pomógł?
Jak wyglądamy gdy się złościmy? (dziecko może

pokazać)
Co robimy gdy się złościmy?

Zachęcam do zadania dzieciom  następujących pytań po
przeczytaniu bajki:

 

 
 



 

2. Dziecko ma za zadanie wskazać obrazek na którym
przedstawiono osobę, która się złości 
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Zachęca

3. Do kolejnego ćwiczenia będzie potrzebna karta pracy
(załączniki - rozpoznaj złość)

Zachęcam do jej przeczytania i wskazania z dzieckiem na
obrazku w jakich częściach ciała może mieszkać złość.
 
4. Zachęcam do opowiedzenia dziecku o tym, że są różne
sposoby na poprawę humoru  - gdy ogarnia nas złość to
dobrze jest zrobić coś, co sprawi nam przyjemność. 
Dziecko ma za zadanie wybrać, który z obrazków
przedstawia to, co lubi robić. 
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Dziecko ma jeszcze inne
pomysły? Zachęcam do

tego, by je narysowało na
kartce.


