
SKĄD SIĘ BIORĄ ŁZY? 

Witajcie! Jak się dziś czujecie? Jesteście radośni?...a może humorek Wam dziś 

nie dopisuje? 

Powiem Wam coś w sekrecie hihi:-)- uwielbiam widzieć na Waszych buźkach 

uśmiech! Wiem, wiem…nie zawsze możemy być uśmiechnięci. Czasem tak 

bywa, że jesteśmy smutni, chce nam się płakać i po policzkach zaczynają płynąć 

ŁZY. 

A co to takiego ŁZY? 

„Łzy to substancja nawilżająca i oczyszczająca, która chroni oko przed 

zarazkami. Łzy składają się głównie z wody, niewielkiej ilości soli oraz substancji 

bakteriobójczych. Bez niej nos czy gałki oczne stałyby się łatwym wejściem do 

naszego organizmu dla groźnych bakterii. Nad oczami znajdują się dwa 

gruczoły, które nieustannie produkują łzy. Stamtąd łzy spływają kanalikami, a 

ich nadmiar jest odprowadzany do nosa. Dlatego gdy płaczemy, musimy 

wydmuchać nos. Gdy oko zostaje podrażnione, łez jest tak dużo, że kanaliki nie 

nadążają ich odprowadzać. Oczy łzawią, na co nie mamy żadnego wpływu. 

Więcej łez jest produkowanych również wtedy, gdy przeżywamy silne emocje, 

np. smutek, radość. Łzy pojawiają się na skutek tego, co czujemy, albo są 

wynikiem naszych myśli czy wspomnień. Płacz jest nam czasem bardzo 

potrzebny, działa pozytywnie na organizm: obniża ciśnienie krwi, dotlenia mózg, 

powoduje spadek napięcia emocjonalnego. Niektórzy uważają płacz za oznakę 

słabości, inni doceniają wrażliwość płaczących. Niewątpliwie jednak płacz jest 

naturalną reakcją naszego organizmu.” (Przewodnik metodyczny PLAC ZABAW 

4- PIĘCIOLATEK WSiP) 

  

Koniecznie kliknijcie w link, jest tam utwór Natalii Kukulskiej pt.: „Piosenka o 

beksie”- który jest nawiązaniem do dzisiejszego tematu. Podane są również 

słowa piosenki. Zachęcam Was do nauki słów refrenu:-) Może ktoś z Was 

odważy się zaprezentować piosenkę w swoim wykonaniu:-) 

http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/polish/muzyka/wykon

awcy/nataliakukulska/piosenki/piosenka/piosenkaobeksie.html 

  

Zabawa specjalnie dla Przedszkolaków z Ruskiej Paki! 



„Ukryte słowa”- kto chce wziąć udział w zabawie??? Rączka w górę:-) Podam 

Wam słowa, które zawierają w sobie inne, krótsze słowa i Waszym zadaniem 

będzie znalezienie ich. W nowym- krótszym słowie postarajcie się określić 

głoskę na początku, na końcu oraz głoski w środku. (Przewodnik metodyczny 

PLAC ZABAW 4- PIĘCIOLATEK WSiP) 

Słowa: 

• Laska 

• Parasolka 

• Serce 

• Słońce 

• Malina 

• Tulipan 

• burak 

  

  

Mam dla Was super zadania ( Są bardzo pomocne gdy będziecie chcieli poradzić 

sobie ze smutkiem- wystarczy je wykonać):-) 

Możecie sobie wybrać jedno i podzielić się z nami efektami pracy:-) 

• „Poprawiacz nastroju”- wykonaj pracę techniczną, wykorzystując różne 

materiały- jestem ciekawa co podpowie Wam wyobraźnia! 

• „Gdy mi smutno, gdy mi źle”- giełda pomysłów. Podzielcie się z nami swoimi 

pomysłami- co można zrobić gdy jest się smutnym? (spisanie pomysłów) 

• „Ciasteczka”- upieczcie wspólnie z rodzicami lekarstwo na smutki- ciasteczka 

owsiane według dowolnego przepisu. 

Karty pracy: 

• 6-latki: KP4. 21a i b 

• 5-latki oraz 3-4- latki- zrób dobry uczynek, pomóż rodzicom lub dziadkom…a 

może poukładasz pięknie swoje zabawki??:-) 

 


