
Scenariusz zajęć dla szkoły 

Cele : 

-agenci nazywają podstawowe uczucia i emocje

-agenci rozwijają  podstawowe uczucia i emocje

-agenci rozwijają umiejętność rozpoznawania  i wyrażania własnych emocji

-agenci rozwijają  umiejętność rozumienia i akceptowania uczuć innych agentów

-agenci poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami

Metody :
-słowne : dyskusja, pogadanka
-aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, scenki dramowe
-praktycznego działania

Formy :
-indywidualna
-grupowa

Pomoce :kartki za zdaniami, ilustracja sytuacji 

Część wprowadzająca 

Krótkie wprowadzenie do tematu-  dziś będziemy aktorami i będziemy poznawać, nazywać  i 
odgrywać różne emocje i uczucia 

„Kostka uczuć”

Agenci siedzą w kręgu. Jeden z nich rzuca „kostką uczuć” (duża kostka z kartonu lub tworzywa z 
wypisanymi na każdej ściance słowami określającymi stany uczuciowe: smutny, radosny, 
zaciekawiony, zawstydzony, zły, spokojny), a następnie opisuje chwile, kiedy doznaje uczucia, 
które „wybrała” kostka. Następny agent  rzuca kostką i sytuacja się powtarza

Część właściwa

Powiedz

Prowadzący  prosi, by każdy agent  wybrał jedno z wypisanych na kartce  zdań i powiedział je 
głośno na jeden ze sposobów:

Zdania przykładowe :                                        Sposoby ekspresji:
- Ale wysoko!                                                        - wesoło,
- Jaka czarna ziemia!                                             - ze strachem,
- Gdzie ta góra?                                                      - niechętnie,
- Zejdź natychmiast!                                               - żartobliwie,
- Nie pójdę tam.                                                      – ze smutkiem,
- Jaki piękny widok!                                               - ze zdumieniem,
- To niebezpieczne.                                                 – ze wstydem,
- Pomogę ci.                                                            – lekceważąco



Agenci nie ujawniają sposobu, który wybrali z listy. Jest  to zagadką dla pozostałych. 
(Można zadawać pytania pomocnicze np. pytając dzieci: z jakim uczuciem powiedziała to np. Kasia
lub jakie uczucie wzbudziła w was ta wypowiedź?)
Nie rozśmieszaj mnie 

Agenci  dobierają się w pary. Siadają naprzeciwko siebie. Agent A usiłuje być poważny i za wszelką
cenę stara się nie uśmiechać. Agent  B ma za zadanie rozśmieszyć partnera. Kiedy mu się uda,
następuje zamiana ról. 

Po zakończeniu ćwiczeń w parach agenci  powracają do koła i odpowiadają na pytania, np. jakie
uczucia  miałeś  w  trakcie  tego  ćwiczenia?  Czy  łatwo  było  utrzymać  powagę?  Co  ci  w  tym
pomagało, a co utrudniało?

Co się stało ?

Prowadzący  dzieli klasę / grupę na grupy. Każda grupa otrzymuje obrazki, które przedstawiają 
następujące sytuacje:
- dziecko biegnie ulicą,
- chłopiec siedzi na ławce w parku i płacze,
- matka daje dziecku klapsa,
- gromadka dzieci siedzi przy ognisku i śpiewa,
- dziewczynka śmieje się na widok małego pieska, którego trzyma policjant.

Agenci   wymieniają  jak  najwięcej  możliwych  przyczyn,  które  spowodowały  określone
zachowania bohaterów sytuacji. Agenci próbują znaleźć odpowiedzi na pytanie: Co czują osoby
przedstawione na obrazkach? 

Część kończąca :

Krótkie podsumowanie treningu – ocena zachowania i postępowania

„Kciukasy”

Źródło : „Zaradny Kot”
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