
Scenariusz treningu  dla przedszkola, szkoły, domu   

 

Temat :  Krainy Emocji  

  

 

Cele: 

-stwarzamy agentom  możliwości do  poznawania i utrwalania emocji poprzez zabawę 

-umożliwiamy agentom  radzenie sobie z negatywnymi emocjami 

-pokazujemy agentom jak  wykorzystywać symbole, znaki graficzne i umowne gesty do 

wyrażania emocji, rozumienia poleceń, pożądanych zachowań 

-budujemy też fajną atmosferę w grupie /domu/klasie  

  

Metody :  

-oglądowa – ilustracje, obrazki 

-słuchowa- pogadanka, piosenka 

-praktyczna – „miny”, dopasowywanie 

-aktywizująca- pedagogika zabawy, drama 

 

Pomoce : Ilustracja „Krainy Złości” –mina zła, ilustracja „Krainy Smutku”, Ilustracja „Krainy 

Strachu” –mina przerażona, 

mina smutna, ilustracja „Krainy Radości” -mina radosna, kartki, pisaki, kredki  

 

Przebieg treningu   

 

1. Część wprowadzająca  

 

Rozpoczynamy trening od  piosenki tematycznej „Jedzie pociąg z daleka” 

 

Agenci ustawiają się w pociąg. Prowadząca tłumaczy to, co dziś będziemy ćwiczyć.  

Wsiadamy do pociągu i będziemy odwiedzać różne krainy emocji.  

 

2. Część właściwa  

Prowadząca pokazuje pierwszą ilustrację. Opowiada, że dojechali do Krainy Złości i Gniewu.  

 

Zadaje pytania: 

-Jak wygląda ta kraina? 

-Jak zachowują się ludzie mieszkający w tej krainie? 

-Czy dobrze się tam mieszka? 

 

Następnie agenci dopasowują „minę” do ilustracji i podają przykłady radzenia sobie ze złością. 

 

Prowadząca rozdaje kartki papieru oraz pisak/ kredki.  Prosi, żeby agenci  narysowali złość, 

następnie pognietli kartkę i wyrzucili, żeby się już nie gniewać. 

 

Prowadząca zaprasza agentów do pociągu, który jedzie do kolejnej krainy- Krainy Smutku. 

Odkrywa kolejną ilustrację. Pyta, jak może nazywać się ta kraina i jak wygląda. Prosi o 

dopasowanie „miny”. Rozpoczyna zdanie „Gdy czuję smutek to”- agenci kończą zdanie. 



Prowadząca pyta w jaki sposób możemy sobie radzić ze smutkiem? Proponuje, żeby 

uśmiechnęli się miło i przyjaźnie  do swojego przyjaciela. 

 

Prowadzący zaprasza agentów do pociągu, który jedzie do kolejnej krainy czyli Krainy Strachu. 

Prosi żeby agenci : 

-opisali ilustrację 

-dopasowali minę 

-dokończyli zdanie: „Gdy jestem przestraszony/ona, to…”- agenci opisują ilustrację, 

dopasowują „minę” i kończą zdanie. 

 

Prowadząca proponuje, żeby przestraszyć strach. 

 

Agenci podają przykłady jak radzić sobie ze strachem. Tupią i krzyczą, żeby nastraszyć  

stracha. 

 

 

Prowadząca  zaprasza agentów do pociągu, który jedzie do kolejnej krainy czyli Krainy 

Radości. Prosi agentów, aby  opisali ilustrację, dopasowali „minę” i podali przykłady , co 

można zrobić, żeby zostać na stałe w krainie radości? 

 

 

Zakończenie treningu   

Krótkie podsumowanie treningu- rozmowa z agentami, w której krainie i dlaczego chcieliby 

pozostać  oraz o tym, co można zrobić, aby w niej zostać na stałe 

 

A na koniec  -  pytamy agentów- Fajny czy nie fajny trening? - „Kciukasy” 

 

 

 

Moje źródełko i „Zaradny Kot” 


