
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne czyli tak zwane tusowanie  

 

Propozycja na ten tydzień 

Na ten tydzień proponuje zestaw rozwijający prawidłowe umiejętności  emocjonalne. 

Odwiedzimy też emocjonalne krainy, pobawimy się w pantominę  

 

Zabawa nr 1  

Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, radości i smutku” ( cała rodzina może w niej 

wziąć udział. Proszę, aby jedna osoba czytała poniższy tekst. Zadaniem pozostałych będzie 

wykonywanie przeczytanego opisu. Każda kraina znajduję się w innym miejscu 

pomieszczenia, można do poszczególnych stacji dodać odpowiednie minki oraz włączać 

odpowiednią do krainy muzykę) 

 

Wszyscy członkowie rodziny  ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości, tutaj ludzie 

chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą. 

Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w krainie smutku. Tutaj ludzie chodzą markotni, 

płaczą, Na końcu pociąg rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, 

życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami serdecznie.  

Na koniec proszę wspólnie porozmawiać o tym, w której krainie  każdemu podobało  się 

najbardziej i dlaczego?  

 

Zabawa nr 2 

Zabawa pantomimiczna "Miejsce po mojej lewej stronie jest wolne, zapraszam na nie np. i tu 

pada imię brata, siostry lub mamę, tatę  pod postacią np. Kota”  itd. Zabawę powtarzamy. 

Zadaniem wskazanej osoby jest przyjście do osoby ją zapraszającej pod podaną postacią. 

 

Zabawa nr 3  

Zabawa „Start rakiety” – wysyłamy złość oraz wszystkie nasze negatywne emocje, z którymi 

jest nam źle, w kosmos. 
 

Proszę, aby wszyscy z Państwa  bębnili palcami po podłodze, najpierw cicho powoli, a potem 

coraz szybciej i coraz głośniej 

Następnie proszę klaskać  w dłonie natężając  głośnością i we wzrastającym tempie 

A następnie proszę  tupać nogami, także tutaj zaczynamy cicho i powoli, a potem coraz szyb-

ciej i głośniej; 

 

Hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrasta, proszę wstać  gwałtownie ze 

swoich miejsc, wyrzucać z głośnym wrzaskiem ręce do góry – RAKIETA 

WYSTARTOWAŁA! 

 



Proszę powoli usiąść  na swoich miejscach .Uspokajamy ruchy, słychać tylko delikatny szum 

aż wszystko cichnie – rakieta znika za chmurami. I  jesteśmy radośni.  
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„Inteligencja emocjonalna” 


