
Scenariusz zajęć z TUS  

Kontrolujemy złość i złe emocje 

Cel główny : Wyrażanie emocji, ich kontrola i panowanie nad negatywnymi emocjami  

Czas trwania : 2 godziny lekcyjne czyli 2 razy po 45 minut  

Środki : małe karteczki- nazwy emocji, balony, arkusze papieru, pisaki  

Na początku jak zawsze przedstawiamy dzieciakom cel naszych zajęć  

Ćwiczenie nr  1 

 „Kalambury emocji” 

Rozdajemy dzieciakom karteczki, na których są napisane emocje oraz sposoby ich wyrażania 

słowami, gestem czy mimiką. 

I tak : ci co wylosują wyrażenie słowami- odczytują przykładowy tekst w odpowiedniej 

intonacji, ci co wylosują gestem lub mimiką- no to je pokazują. 

Przykładowy tekst  ze strony internetowej- tekst może być dowolny  

Sprawdzone przepisy na najlepsze ciasta! Znane i lubiane wypieki jak ciasto marchewkowe, 

ciasto czekoladowe z polewą oraz wilgotne ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i owocami. 

Przepis na najlepszą domową szarlotkę. Wiele rożnych rodzajów brownie. Tarta cytrynowa z 

bezą. Ciasta bez pieczenia jak raffaello czy 3-bit, serniki na zimno. Popularne ciasto 

jogurtowe, również w wersji z owocami. Ciasto kruche, kruchy placek ze śliwkami i 

kruszonką. Ciasta drożdżowe wśród nich ulubione ciasto drożdżowe z truskawkami i 

kruszonką, i wiele innych. 

Lista uczuć  gesty  : złość, poczucie wstydu, pewność siebie, rozczarowanie, ciekawość, 

dezaprobata, niedowierzanie, obrzydzenie, rozdrażnienie, zadowolenie, zdenerwowanie 

Lista uczuć gesty/ mimika : znudzenie, rozpacz, przerażenie, smutek, wściekłość, radość 

Później oczywiście omawiamy zadanie  

Pytamy dzieci co im ułatwiało a co utrudniało rozpoznanie emocji ? 

 

Ćwiczenie nr 2  

Emocje-zachowanie 

Dzielimy dzieci na 2/3 osobowe zespoły. I teraz tak : losują uczucia z ćwiczenia poprzedniego 

i ich zadanie jest następujące : 

Muszą razem opisać słownie jak ich organizm reaguje na emocje, które wylosowali, następnie 

jak się zachowują i na koniec podać sytuację, w której ta emocja występuje/ wystąpiła w ich 

życiu 

Np. 

Uczucie/ emocja : poczucie wstydu 



Reakcja organizmu: ból brzucha, uczucie gorąca, ściskanie w gardle,zarumienienie się, 

poczucie napięcia ciała 

Zachowanie: nie odzywam się, uciekam, tłumaczę się, przepraszam; sytuacja: zostałem 

przyłapany na kłamstwie 

 

Podsumowanie : dyskusja o tym, jak reagują ich organizmy, jakie jest ich zachowane, gdy 

wszyscy przeżywają tą samą emocję ( różnice/podobieństwa). No i które z zachowań pomaga 

im uporać się z tą emocją. 

 

Ćwiczenie nr 3 

„Panujemy nad złością” 

I znowu mamy 2, 3 osobowe drużyny. 

Drużyny wypisują konkretne przykłady sytuacji ze swojego życia, kiedy odczuwają złość 

(dobry przykład: kasjerka źle wydała mi resztę i nie chce zwrócić pieniędzy, brat zbyt długo 

zajmuje łazienkę, koleżanka w ostatniej chwili odwołuje umówione spotkanie. I później do 

każdej z tych sytuacji wypisują, co takiego pomyśleli w danej sytuacji, że wywołało to w nich 

złość (np. „Brat zajmuje rano łazienkę. Myśli tylko o sobie, nie liczy się z tym, że ja również 

się spieszę”. lub „Koleżanka w ostatniej chwili odwołała spotkanie. Nie jestem dla niej 

ważna. Nie szanuje mojego czasu.”).  

Musimy im pokazać, że to czynniki zewnętrzne, które od nas nie zależą a wpływają na nas i 

wywołują złość, której nie muszą wywoływać. Pokazujemy, że to reagujemy zależy od tego, 

co pomyślimy o sytuacji. Jeśli poczujemy się w jakiś sposób dotknięci, zaatakowani, budzi się 

w nas złość. Nie tylko to co się dzieje na zewnątrz ma na nas wpływ, ale przede wszystkim 

nasz odbiór danego zdarzenia. Następnie dzieci  rozpoznają, co takiego dzieje się w ich 

ciałach, gdy się złoszczą, jak reaguje ich organizm. Pokazują na sobie, co się z nimi dzieje 

(np. pokazują zaciśnięte zęby, pięści, mimikę twarzy itp. 

 

Później  pokazujemy  dzieciakom  balon, który nadmuchujemy, mówiąc, że jest to balon, 

który symbolizuje ich ciało, a powietrze, które do niego wdmuchujemy, to jest złość, która 

pojawia się w różnych sytuacjach. Można odwołać się tu do sytuacji opisanych przez nich  na 

początku ćwiczenia. Mając już napompowany balon,  pytamy  czy  dzieci w takiej sytuacji, 

mając w sobie balon pełen złości, mogą normalnie funkcjonować np. dogadać się z kimś 

czując na niego wściekłość. Pytamy, jakie jest niebezpieczeństwo gdy podejmujemy 

konfrontację będąc bardzo rozgniewani. Przekłuwamy balon porównując to do wybuchu 

złości poprzez zachowania agresywne. Pytamy o konsekwencje takiego zachowania i prosimy 

o ich wymienienie i zapisanie –co zdarzy się, gdy zachowamy się agresywnie. Dzieci 

wymieniają przykłady konsekwencji takiego zachowania. 

Teraz przechodzimy do metod uspokojenia się.  

Obrazujemy to wypuszczeniem powietrza z balonu. Dzieci podają i zapisują sposoby 

uspokojenia się. Wybieramy spośród nich te uniwersalne, które można zastosować w danej 



sytuacji, możemy zasugerować np. trzy głębokie oddechy, liczenie wstecz (np. od 137 co 4), 

kontakt z wodą, przyjemne wyobrażenia –myślenie o sytuacji przyjemnej i bezpiecznej, 

myślenie o konsekwencjach wybuchu złości. 

Kolejnym krokiem jest mówienie o tym, jak inaczej można byłoby spojrzeć na tę sytuację –

postarać się zobaczyć ją z innej strony. Dzieci do sposobu myślenia, który opisali, próbują 

wymyślić inną interpretację („Brat zajmuje rano łazienkę. Nie robi mi tego na złość. Taki już 

jest –potrzebuje więcej czasu, żeby się wystroić”; „Koleżanka odwołała spotkanie, ale złość 

tu nie pomoże.”) 

 

Podsumowanie  

Pytamy o to, co dzieci  zyskują stosując metody opanowywania złości, a co tracą w wyniku 

wybuchu złości. Mówimy o tym, że nie chodzi o to, aby w sytuacji, która wyzwala w nas 

negatywne uczucie nie reagować, ale nauczyć się opanowywać emocje tak, żeby nie stosować 

agresji a będąc opanowanym rozwiązać problem. 

 

Ćwiczenie nr 5 

Krótko pytamy dzieci co wykorzystają z tych zajęć. 

 

Scenariusz dla przedszkola i domu 

Blok tematyczny: Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć. 

 

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy uczucia. 

 

Cel :  

- uświadomienie dzieciom, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia, 

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć, 

- uświadomienie, że uczucia, które przeżywamy, wyrażają się często za pomocą mimiki, 

- uczenie się, że możemy rozpoznawać uczucia innych osób, zwracając uwagę na wyraz ich 

twarzy. 

 

Materiały: ilustracje przedstawiające uczucia, kartki podzielone na cztery części z napisami 

w każdej z nich, kartoniki z nazwami uczuć i koszyk.  

 

Przebieg zajęcia 
 

1. Zabawa "Uliczka przyjaźni". Uczestnicy tworzą dwa, stojące naprzeciwko siebie rzędy. Od 

jednego końca tak powstałej uliczki biegną przez nią po kolei wszystkie dzieci i ustawiają się 

ponownie na początku. Do osoby przechodzącej pomiędzy rzędami, wszyscy się uśmiechają. 

Kiedy ktoś zatrzyma się przed jakimś dzieckiem, musi spojrzeć mu w oczy i powiedzieć coś 

naprawdę przyjemnego, np.: 

- Jestem twoim przyjacielem. 

- Lubię, że masz zawsze dobry humor. 

- Bardzo mi się podoba to, że potrafisz tak szybko liczyć w pamięci. 



- Lubię cię. 

- Czy chciałbyś pobawić się ze mną na przerwie?. ... 

 

Jeśli komuś braknie odpowiednich słów, może po prostu uściskać stojącego przed nim, podać 

mu rękę. 

 

Dla domu  

2. Podaję sytuacje, dzieci nazywają to co w tych sytuacjach czują, które z nich zaliczyłby do 

grupy przyjemnych, które do nieprzyjemnych, (gdy mają trudności z nazwaniem uczucia 

pomagam, angażuję do wypowiedzi wszystkie dzieci):  

- Zgubiłeś swoją ulubioną czapkę. 

- Kolega (koleżanka), choć się z tobą umówił, nie przyszedł.  

- Twój piesek (kotek, świnka morska lub inny przyjaciel) jest chory, nie bawi się, nie chce 

jeść. 

- Dostałeś najlepszą ocenę w klasie - szóstkę, za wspaniałą recytację. 

- Pani pochwaliła cię przy całej klasie, za wspaniale przygotowane ilustracje do gazetki 

szkolnej. 

- Pani wpisała ci uwagę do dzienniczka, bo uderzyłeś kolegę. 

- Rodzice mieli wrócić o trzeciej, jest już szósta godzina, nie masz żadnych wiadomości od 

nich. 

 

Dla domu 

3. Pokazujemy dzieciom rysunki przedstawiające uczucia: strach, szczęście, zakłopotanie, 

smutek, gniew, zdziwienie, zadowolenie, spokój 

 

- Proszę, aby dzieci opisały, co czują postacie na rysunkach.  

- Wyobraziły sobie, co mogło się wydarzyć, że ta osoba właśnie tak się czuje.  

- Kiedy wy czuliście się podobnie? 

 

Dla domu : modyfikacja: zamiast innych dzieci zabawa rodzinna   

4. Zabawa "Ile jest i jakich min?". Uczymy się rozpoznawać uczucia innych osób, zwracając 

uwagę na wyraz ich twarzy. 

Dzieci siedzą w kole. Proszę, aby 2 - 3 dzieci wyszło na chwilę z klasy. Następnie umawiam 

się z pozostałymi dziećmi, kto pokaże i jaką minę, gdy wejdą wyznaczone dzieci. Wybieram 

miny: wesoła, smutna, przerażona, zła, zaskoczona. Kiedy wszystko jest już umówione, jaką i 

kto pokazuje minę, zapraszam dzieci, (te, które wyszły na chwilę z klasy). Ich zadanie polega 

na odczytaniu z twarzy dzieci, jakie przedstawiają miny i ile których jest, np.: 4 wesołe, 7 

smutnych itd. 

 

Dla domu  

5. Siedzimy w kręgu. Uzupełniamy zdania: 

- Czuję się zadowolony, gdy. .. 

- Czuję się nieszczęśliwy, gdy. .. 

- Jestem zły, gdy. .. 

- Jestem zdziwiony, kiedy. .. 

- Boję się, gdy. .. 

 

Dla domu  

6. Polecam dzieciom narysować co kojarzy im się z podanymi uczuciami. (Każde dziecko 

dostaje kartkę podzieloną na cztery części  zamiast napisów tłumaczymy dzieciom co w danej 



części ma być narysowane- jakie uczucie- przy okazji ćwiczymy orientacja na kartce) 

   

Radość 

  

Strach 

  

Smutek 

  

Rozpacz 

  

   

Lęk 

  

Gniew 

  

Zdziwienie 

  

Szczęście 

  

 

Dla domu- znowu modyfikacja- rodzina zamiast dzieci  

Zabawa "W kręgu naszych uczuć". 

Siedzimy w kręgu. Kładę na środku koszyk z kartonikami. Dzieci kolejno podchodzą, losują 

kartoniki z nazwami uczuć i pokazują je, tak jak potrafią. Pozostałe dzieci mają odgadnąć, 

jakie uczucie przedstawia koleżanka/kolega. (Ja losuję jako pierwsza i pokazuję mimiką 

twarzy odpowiednie, przeżywane uczucie.) 

7. Na zakończenie zajęć wychowankowie  kończą rozpoczęte zdania: 

Na dzisiejszych zajęciach czułam się/czułem się. .. 

Podobały mi się dlaczego, że. ... 

Nie podobały mi się dlatego, że. .. 

Nauczyłam/nauczyłem się. ..  

Dzisiejsze zajęcia. .. 

 

 

Źródło : moje własne i „Zaradny kot”  

Tam gdzie jest napisane „dla domu” – to realizujemy to przedszkolu i po modyfikacji w domu 

też   


