
Drodzy Rodzice, 

Będę bardzo wdzięczna za przesyłanie wykonanych prac, krótkich informacji, jak uczniowie 

radzą sobie z proponowanymi zadaniami na adres psychologsoswpt@gmail.com (nadsyłane 

maile powinny zawierać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego). 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie. 

 

 

Propozycja zadań  dla klas:  

SP 17:   IV/V al,  VI/al 

SPdP:   IIb/z,    IIa-IIIa/z,   III b/z 

 

 

TEMAT: OBUDŹ W SOBIE RADOŚĆ 

 

Radość jest przeciwieństwem smutku, uczuciem szczęścia i rozbawienia, informuje nas,                   

co jest dla nas przyjemne. Źródłem radości może być także  sprawienie przyjemności innej 

osobie, np.  pomoc przy jakimś zadaniu. Kiedy odczuwany radość jesteśmy pełni zapału                    

i optymizmu. Możemy ją okazywać w różny sposób  np. poprzez uśmiech, taniec, śpiew.       

A ty jak okazujesz radość. 

Zapraszam do obejrzenia filmu         

https://www.youtube.com/watch?v=JYLD7JddOY4 

 

Zadanie 1  

 

Z  jakimi słowami i sytuacjami kojarzysz radość - dokończ zdania:   

 

• GDY MI WESOŁO, MAM OCHOTĘ NA …………………………… 

• GDY JEST SIĘ RADOSNYM TO MOŻNA………………………….. 

• RADOŚĆ DLA MNIE TO…………………………………………….. 

• JESTEM ZADOWOLONY GDY……………………………….……. 

• UŚMIECHAM SIĘ, GDY…………………………………………….. 

 

mailto:psychologsoswpt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JYLD7JddOY4


Zadanie 2 

Radosne puzzle  - dopisz na każdym kawałku puzzla własne zachowanie, myśli, sytuacje, 

doznania z ciała, zachowania jakie przeżywasz w sytuacji kiedy przezywasz radość.  

Karta pracy – radosne puzzle 

źródło: umieszczone za zgodą autora strony https://warsztatzemocjami.pl/ 

 

Zadanie 3  

Wybierz sposób na rozweselenie samego siebie bądź kogoś innego, dopisz własne 

propozycje aby kogoś rozśmieszyć, kiedy czuje się smutny.  

https://warsztatzemocjami.pl/


1. Robienie min przed lustrem 

2. Przytulenie się 

3. Spacer 

4. Rysowanie 

5. Zabawa z rodzeństwem 

6. Łaskotanie  

7. Oglądanie filmów, zdjęć 

8. Opowiadanie dowcipów 

9. Rozmowa z kimś, kogo lubisz 

 

Zadanie 4 

Gdy chcemy powiedzieć komuś o naszej radości przyda nam się kilka RADOSNYCH 

SŁÓW - można skorzystać z podpowiedzi oraz uzupełnij listę swoimi określeniami 

wyrażającymi  radość. 

A jak Ty mówisz o swojej radości, jakich używasz słów, gestów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetnie mi się z Toba rozmawia, jestem zadowolony, radosny, 

wesoły, przyjemnie mi, jestem szczęśliwy, jest super, śmiech, 

skakać z radości…………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


