
Rymowanki- Powtarzanki

Krąg tematyczny: Emocje



Drogi Rodzicu, kiedy czytasz:

▪ Dziecko ćwiczy skupienie uwagi

▪ Uczy się schematów rytmicznych

▪ Zapamiętuje nowe słowa (a także kontekst)

▪ Poznaje nowe synonimy, wyrażenia i związki frazeologiczne



Drogi Rodzicu

▪ Zaprezentowane przeze mnie wierszyki, w krótki sposób opisują 

emocje jakie doświadczają ich bohaterowie (m.in. radość, smutek, 

strach)

▪ Przeczytaj dziecku wierszyk (zadbaj o właściwą intonację i tempo)

▪ Spróbuj wraz z dzieckiem zastanowić się nad jego treścią

▪ Na górze każdej strony znajdują się pytania związane z treścią 

wierszyka oraz proste ćwiczenie.



Co można zrobić ze śmiechu? Czy można śmiać się do bólu? Jakie części ciała mogą boleć ze śmiechu?
Co oznacza: śmiać się do rozpuku? śmiać się do łez? Popłakać się ze śmiechu? W jakich sytuacjach wybuchamy śmiechem?

Ćwiczenie: dziecko za pomocą śmiechu, gestu i ruchu demonstruje wybrany sposób intensywnego śmiania się.

Wrona śmieszka

Siedzi na gałęzi wrona

I ze śmiechu kona.

Kiedy z tej gałęzi kracze,

To ze śmiechu płacze.



Kiedy łza kręci się w oku? Czy łzy zawsze oznaczają płacz? Co oznacza powiedzenie „krokodyle łzy”? Lub „zalewać się łzami”?
Ćwiczenie: co oprócz łez może lecieć ciurkiem?

Zwierzęce łzy

Stał pod lasem smutny pies

I wylewał może łez.

Była kura obolała

co we łzach się rozpływała

Widać było też wiewiórkę,

Której łzy leciały ciurkiem.

Cztery koty też tam stały,

Którym gardła łzy ściskały.



Czy radość to przyjemne uczucie? Jakimi słowami można określić coś, że ktoś jest z czegoś bardzo zadowolony? Co robimy i jak reagujemy, kiedy 
spotyka nas coś przyjemnego? Jakie inne słowa określają przyjemne uczucie radości i zadowolenia? Wiesz co oznacza „mieć dobry humor”?

Dlaczego zwierzątka w wierszu były tak bardzo zadowolone? Jak swoją radość wyrażają koguty? 
Ćwiczenie: jak Ty wyrażasz swoją radość?

Radość 

Konie się radują, gdy łąkę tratują.

Świnki się weselą, gdy im słomę ścielą.

Barany się cieszą, kiedy idą pieszo.

Koguty się śmieją, kiedy głośno pieją.

Każdy znaleźć powód może,

Żeby w dobrym być humorze.



Co można zrobić ze strachu? Po czym można poznać, że ktoś czuje lęk? Jakimi słowami można określić, że ktoś się bardzo 
boi? 

Co na dachu robił kot i dlaczego? 
Ćwiczenie: dziecko gestami wyraża strach zwierząt w sytuacjach opisanych w wierszyku.

Strach na dach

Siedzi kot na dachu,

Trzęsie się ze strachu,

Bo nad dachem krąży orzeł,

Co go upolować może.

Siedzi mysz na dachu,

Kuli się ze strachu,

Bo kot obok spaceruje,

Który złapać ją próbuje.



Jak inaczej można nazwać dokuczanie komuś? Jeśli się z kogoś naśmiewamy lub go ośmieszamy, to jest to dla niego przyjemne? Co to znaczy 
szydzić z kogoś”?

Co robił krokodyl, gdy małpka skakała po drzewach? Czy małpka dokuczała krokodylowi? Czy małpce było miło?
Ćwiczenie: jak powinna się zakończyć ta historyjka opisana w wierszyku?

Kpiny
Gdy małpa skacze po drzewach, 

Krokodyl się z małpy naśmiewa.

Gdy małpa na linie się zwiesza,

Krokodyl małpę ośmiesza.

Gdy małpy w liściach nie widzi,

Krokodyl nadal z niej szydzi.

Gdy małpa się odgryźć próbuje,

Krokodyl ironizuje.

Niegrzeczny krokodyl, uparty,

Tak stroi sobie z niej żarty,

Dlatego, że sam tylko może,

Pływać w błotnistym bajorze.
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