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 Stany psychiczne wyrażające ustosunkowanie 
się człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i 
innych elementów otaczającego świata, 
polegające na odzwierciedleniu stosunku 
człowieka do rzeczywistości. 

 Czuje się coś do kogoś lub czegoś np. 
miłość. Uczucia stanowią świadomą 
interpretację emocji, dokonywaną na 
podstawie zakodowanych w pamięci 
człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń 
oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji.



 Uczucia powstające najczęściej pod wpływem 
silnych bodźców zewnętrznych, zwłaszcza 
działające nagle, (gniew, złość, rozpacz, radość i 
strach). Posiadające wyraźny komponent 
fizjologiczny i ograniczające racjonalność 
działania.

NASTROJE
Uczucia o spokojnym przebiegu, mniejszym 
nasileniu i dłuższym czasie trwania niż emocje (np. 
tęsknota, nostalgia, samotność, dobrostan 
wewnętrzny).



 Świadome lub nieświadome, silne, względnie 
nietrwałe, gwałtowne uczucia (stany 
afektywne) o silnym zabarwieniu i wyraźnym 
wartościowaniu (o charakterze pobudzenia 
pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone 
jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. 

 Zdarza się, że dana czynność wywołuje 
równocześnie emocje pozytywne i negatywne.



 NAMIĘTNOŚCI-To trwałe skłonności do 
przeżywania różnych nastrojów i afektów w 
związku z określonymi celami dążeń 
człowieka. Namiętności mają dużą siłę 
pobudzającą, ukierunkowują myśli, 
spostrzeżenia-są charakterystyczne dla 
wieku młodego np. pasje

 SENTYMENTY-Słowo to odnosi się do 
trwałych sympatii bądź antypatii. To emocje, 
które pozwalają ludziom zachować relacje 
grupowe i w wielu przypadkach służą 
solidaryzowaniu społeczności. 



• Emocje powstały na drodze ewolucji i służyły 
nam po to, by przetrwać. 

• Emocje mają to do siebie, że szybko przesyłają 
nam informacje. Przy spotkaniu z lwem strach 
podpowiadał nam, aby uciekać bądź walczyć. 
Gdybyśmy mieli się nad tym zastanawiać i 
myśleć-zwyczajnie zajęłoby to więcej czasu.

• Informują nas o tym, że dzieje się coś ważnego
• Jeśli odczuwam radość, to jest to informacja, że 

jest mi dobrze i chcę powtarzać sytuację.
• Złość może informować nas, że dzieje się coś, co 

nam nie odpowiada, że ktoś przekroczył naszą 
granicę.

• Emocje powinny nas motywować do 
działania



Wszystkie emocje są ważne w życiu 
dziecka.

 Dzięki emocjom łatwiej podejmujemy 
decyzje. 

 Ułatwiają komunikację i budowanie 
relacji z innymi.

 Kiedy ktoś dzieli się z drugą osobą 
swoimi emocjami smutkiem, radością, 
łatwiej mu zbliżyć się do drugiej 
osoby i nawiązać przyjaźń. 



Emocje dzielimy na przyjemne                       
i nieprzyjemne.

Emocje nieprzyjemne
związane ze strachem:

lęk, zagubienie, wstyd, niepokój, 
przerażenie, obawa

związane ze złością:
bezradność, frustracja, furia, zawiść, 
wrogość, nienawiść, zazdrość, irytacja 



związane z radością:
spokój, duma, nadzieja, zauroczenie, 
euforia, podniecenie, pasja

związane ze smutkiem:
samotność, tęsknota, rozczarowanie, 
wstyd, rozpacz, poczuci winy, 
przygnębienie



Złość może oznaczać

 niespełnienie naszych oczekiwań
 zablokowanie osiągnięcia ważnego 
celu

 to, że ktoś przekroczył jakąś naszą 
granicę

 przekonanie, że powinno być inaczej



Strach może oznaczać
 zagrożenie
 znalezienie się w nowej lub 
nieznanej sytuacji

 przekonanie, że możemy stracić 
kogoś lub coś ważnego

 przekonanie, że jesteśmy bezradni



Wiedza z zakresu myśli, emocji, wpływu 
naszego działania może wpłynąć na 
poprawę jakości naszego życia

EMOCJE cd.
 Emocje to złożony zespół zmian cielesnych i 

psychicznych, obejmujący pobudzenie 
fizjologiczne, procesy poznawcze i reakcje 
behawioralne (zachowania) wykonywane w 
odpowiedzi na sytuację postrzeganą jako 
ważna dla danej osoby







 Nazywanie własnych emocji pomaga w ich 
kontrolowaniu.

 Emocje mają to do siebie, że są przejściowe, 
mijają.

 Nie można nie odczuwać emocji, ale można 
nauczyć się je kontrolować i wyrażać w taki 
sposób, jakbyśmy chcieli.



Emocje u dzieci
Po urodzeniu człowiek odczuwa 2 emocje:
1. Przyjemność
2. Niedozwolenie
Dziecko 2 miesięczne 
1. Radość
2. Obrzydzenie
3. Smutek
4. Zaskoczenie
5. Strach



2 latek odczuwa dodatkowo:
1. Zazdrość
2. Zakłopotanie

Są to emocje samoświadomościowe, 
wymagające skoncentrowania się na sobie i 
swoich wewnętrznych przeżyciach. Aby 
czegoś pozazdrościć dziecko musi mieć 
tego świadomość.



Dziecięce emocje pojawiają się bez 
kontroli dziecka w reakcji na sytuacje i 
bodźce, których ono doświadcza. 
Świat emocji dziecka charakteryzuje 
się spontanicznością, ekspresją, 
spotęgowaną siłą wyrażania. W tym 
świecie (przynajmniej na początku) nie 
ma analizy i refleksji nad tym, co 
wypada, a co nie. Radość to radość, 
złość to złość. Dziecko przeżywa 
emocje całym sobą.



 Młodsze dzieci często okazują złość  całym 
sobą: rzucają się na podłogę, rzucają 
przedmiotami.

 U starszych dzieci silne negatywne emocje 
mają objawy somatyczne: przyspieszone bicie 
serca, podniesione ciśnienie, pocenie się rąk, 
ból brzucha czy głowy.

 Dzieci im silniej demonstrują emocje, tym 
bardziej potrzebują pomocy dorosłego. Gdy 
dziecko złości się, płacze, rzuca się na 
ziemię, przekazuje dorosłym informację: 
„Pomóż mi, mam problem z tą sytuacją. Nie 
umiem sobie sam poradzić z tym, co teraz 
czuję”.



 Dorośli często zaprzeczają uczuciom swoich 
dzieci.

 Chłopcom nie pozwalamy na okazywanie smutku 
a dziewczynki nie mogą przeżywać złości.

„taka duża dziewczynka, a płacze” .
„taki duży chłopiec a boi się”. 
 Często nie pozwalamy dziecku na przeżywanie 

złości - zaprzeczamy istnieniu tego uczucia:             
nie wolno, to złe, to niedobre.

 Dziecko nie rozumie, dlaczego nie wolno mu 
okazywać złości, skoro ją czuje. 

 Dziecko nie wie jak radzić sobie ze złością. I tego 
właśnie powinni nauczyć je rodzice i nauczyciele.



 NIE MA ZŁYCH EMOCJI są tylko 
problemy z ich kontrolowaniem. 

 Rolą dorosłych jest pokazanie, że są 
inne formy wyrażania emocji niż 
krzyk, bicie, szarpanie czy wyzywanie. 

 Ich zachowanie i postawa powinny być 
jednak elastyczne i dostosowane do 
wieku dziecka.

 Konieczne jest aby rodzice, 
nauczyciele w tej nauce wzajemnie się 
wspierali. 



Złość
 Jest jedną z najbardziej nielubianych emocji. 

Wielu z nas najchętniej by ją wyeliminowało. 
Często (niesłusznie!) uznawana jest za emocję 
złą, taką którą powinno się tłumić lub ukrywać, 
bo przecież „grzeczne dzieci się nie złoszczą”, a 
ponadto „złość piękności szkodzi”.

 Bardzo często kojarzona jest z agresją i z 
gwałtownymi wybuchami, które są trudne 
zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Nic 
bardziej mylnego. Złość to nie agresja. Złość to 
nie „ataki szału”. Złość nie jest zła. Złość jest 
nam bardzo potrzebna! Źle by było, gdyby jej 
nie było…



Wyrażanie złości 

Jest umiejętnością, której dziecko musi 
się po prostu nauczyć. A żeby tego 
dokonać najpierw konieczne jest 
zatrzymanie się krok wcześniej, o czym 
często zapominamy, wymagając, by 
dziecko po prostu „się nauczyło”. 
Niezwykle ważne jest pokazanie: po co 
powstała złość, do czego się przydaje, 
co by było gdyby jej nie było i przede 
wszystkim jak ROZPOZNAĆ, że właśnie 
do nas przyszła. 



• Złość jest nam bardzo potrzebna. Pojawia się 
najczęściej w sytuacji, kiedy ktoś lub coś nie 
pozwala nam robić tego co chcemy, dostać to co 
potrzebujemy, kiedy nie potrafimy czegoś zrobić 
lub kiedy ktoś chce nam wyrządzić krzywdę.

• Gdyby nie było złości trudno byłoby znaleźć w 
sobie siłę i energię, by walczyć o swój cel, pokonać 
przeszkodę lub obronić się przed skrzywdzeniem. 
Złość pozwala nam postawić granicę, powiedzieć 
„nie zgadzam się”, kiedy czegoś nie chcemy robić. 
Warto pokazać dziecku, że każdy z nas się złości. 
Ba! Że złość jest dobra, że często nam pomaga. 
Nieodpowiedni może być wyłącznie sposób w jaki 
ją wyrażamy.



• Ważne jest by nie zaprzeczać złości.
• Przeciwnie: gdy tylko zauważysz, że dziecko się 

złości nazywaj to co widzisz. „Widzę, że ta 
sytuacja mocno cię rozzłościła” lub np. „Oj 
przyszła do Ciebie złość, bo…”. 

• To pozwoli dziecku zrozumieć swoje emocje, 
pokaże dlaczego tak się czuje. 

• Trudno jest nauczyć się jak wyrażać złość, jeśli 
nie wiemy, że to złość.

 Warto wykorzystywać sytuacje z życia 
codziennego do nazywania różnych emocji i 
uczuć np. korzystając z książeczek 
edukacyjnych, oglądając bajki i bawiąc się w 
zgadywanie, co czują bohaterowie, tworząc 
własne postacie symbolizujące emocje, czy po 
prostu odwołując się do doświadczeń z dnia 
codziennego. Warto opowiadać dziecku jak się 
czuje dorosły kiedy rozpoznaje u siebie złość. 



• Lęk 
• To psychologiczna i biologiczna odpowiedź 

organizmu na zagrożenie. W naszym 
słowniku funkcjonuje wiele określeń na lęk i 
przeważnie stosujemy je zamiennie np. stres, 
niepokój, obawa, przerażenie.

• Mimo, że wszyscy czujemy lęk, 
doświadczamy go różnie- jedni z nas 
odczuwają go mocniej, częściej, inni słabiej, 
Zależy to od kilku czynników: 

• 1. Genetyki 2. Chemii mózgu 3. Wydarzeń w 
życiu 4. Osobowości



Poznawczy („o czym myślę”) 
Behawioralny („co robię”)
Fizjologiczny  ( „co odczuwam”) 





Lęki związane z fazami rozwojowymi
Okres przedszkolny 
 Nieznajomi ludzie i nowe sytuacje
 Utrata rodzica
 Ciemność
 Wyimaginowane potwory 
 Zwierzęta
Okres szkolny 
 Odrzucenie przez rówieśników
 Zawstydzenie
 Trudne sytuacje
Okres dorastania 
 Wygląd
 Niepowodzenie
 Sytuacje społeczne



 Lęk, jako emocja, oddziałuje na cały organizm 
dziecka. Uaktywnia szereg procesów 
fizjologicznych, które dają złe samopoczucie. 
Do nich zaliczamy: bóle głowy, pocenie się, 
wymioty, drżenie i napięcie mięśni, kołatanie 
serca, zmiany w rytmie oddechu.

 Emocja lęku zawęża pole świadomości, 
utrudnia procesy myślowe i obiektywną ocenę 
sytuacji.



 Dziecko zalęknione, w sytuacjach 
zadaniowych, skupia uwagę na 
trudnościach i roztrząsa  swoje 
niepowodzenie. W takiej sytuacji, lęk 
zakłóca motywację do działania, prowadzi 
do minimalizowania sukcesów i 
wyolbrzymiania porażek.

 Dzieci o wysokim poziomie lęku mają 
zaniżoną samoocenę, są mało aktywne, nie 
wierzą we własne siły i możliwości, są 
nieśmiałe, zdarza się, że skłonne  są do 
obrażania się lub agresji, często sprawiają 
kłopoty wychowawcze. Te cechy utrudniają 
im kontakt z otoczeniem i przystosowaniem 
społecznym.



Najważniejsze zaburzenia lękowe u 
dzieci

 Fobia społeczna
 Lęk uogólniony
 Lęk separacyjny
 Mutyzm wybiórczy



 Nieśmiałe dzieci odpowiadają zazwyczaj na 
zadawane im pytania, choć czasem robią to 
bardzo cicho i zdawkowo. 

 Dzieci z mutyzmem wybiórczym w niektórych 
sytuacjach (szczególnie w przedszkolu ) w 
ogóle nie są w stanie czegokolwiek 
powiedzieć. 



CECHY EMOCJI
 Steniczność – to te emocje które pobudzają 

do działania
 Asteniczność – to emocje które hamują 

działanie
 Najbardziej energetyzującą emocją jest złość, 

gniew – dlatego boimy się emocji. 
 Złość niekontrolowana przeradza się w 

agresję i może prowadzić do zachowań 
niebezpiecznych.

 Złość jest jednak bardzo potrzeba. Pozwala 
nam walczyć o swoje prawa.



 Emocje asteniczne odbierają siły. Mamy 
ochotę schować się w sobie. Ma to sens i jest 
potrzebne. Energię odbiera wstyd, 
zażenowanie i poczucie winy.

 Gdy coś nas uszczęśliwia lub zaciekawia 
chcemy być z tym.

 Emocje mają siłę, trwałość i znak.
 Im emocje są silniejsze tym trudniej nam 

pojmować decyzje. 
 Pod wpływem afektu nie myślmy racjonalnie            

( gniew, strach , radość). Dziecko nie może 
ich kontrolować. Utrudniają racjonalne 
myślenie.



 Emocje o słabym natężeniu mogą nie być dla 
nas ważne. Te same emocje u różnych dzieci 
mogą wywoływać inne zachowania.

 Emocje różnią się czasem trwania.
 Te najbardziej intensywne trwają kilka sekund 

– wściekłość, strach – nie są przetwarzane 
przez korę mózgową.

Emocja złości  zawęża pole świadomości, 
utrudnia procesy myślowe i obiektywną 

ocenę sytuacji.



 Ekspresje dłuższe 15 sekundowe są fałszywe 
( po tym można poznać czy ktoś jest 
szczery).

 Emocje trwają od kilku sekund do kilku 
minut. Nastroje trwają do kilku dni. Uczucia 
trwają do kilkunastu lat.

 Dzieci mają zmienne emocje.



TEMPERAMENT

 DZIECI WYSOKOREAKTYWNE - reagują szybko 
i intensywnie , bardzo przeżywają lęk i gniew. 
Łatwiej doświadczają poczucia 
przestymulowania.  Dzieci wysokoreaktywne
są mało odporne na stres, szybciej się męczą 
w hałasie, trudniej znoszą tłok czy pośpiech, 
ale również gorzej wypadają w sytuacjach gdy 
mają występować. Dzieci wysokoreaktywne
potrzebują spokojniejszego środowiska.  
Zawód bibliotekarz. 



 DZIECI NISKOREAKTYWNE  - reagują 
wolno i słabo, wykazują większą 
gotowość – w porównaniu z innymi –
do przeżywania ciekawości, 
potrzebują silnej stymulacji, lepiej 
znoszą presję otoczenia, głośną 
muzykę i nadmiar innych bodźców, a 
w sytuacji występów  często wypadają 
lepiej niż na co dzień. Zawód pilot.



 Zachowanie agresywne jest wołaniem dziecka 
o pomoc w sytuacji, w której samo nie może 
sobie poradzić.

 Zachowanie agresywne mają zawsze swoja 
przyczynę. 



Agresja niefizyczna

 To forma agresji bardzo często występująca u 
dzieci w wieku przedszkolnym. Wyraża się 
poprzez: przedrzeźnianie, robienie min, 
pokazywanie języka innemu dziecku, robienie  
zamierzonej przykrości np. wykluczenie 
dziecka z zabawy.



ZACHOWANIA AGRESYWNE 
Zwykle ich podłoże stanowią niezaspokojone 
potrzeby dziecka:
 akceptacja
 poczucie przynależności do grupy
 poczucie bycia wartościowym człowiekiem.



POWSTAWANIU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH 
SPRZYJAJĄ:

 doznanie jakiejkolwiek formy przemocy: 
fizycznej, psychicznej, 

 doznawanie opuszczenia, 
 Przemocy seksualnej,
 uczucie bezsilności,
 uczucie upokorzenia
 uczucie złości lub rozpaczy,
 poczucie samotności.



Przyczyny agresji :
 Zaburzenia eksternalizacyjne – słaba 

umiejętność w kontrolowaniu swojego 
zachowania,

 Brak ciepła w rodzinie, zainteresowania 
sprawami dziecka,

 Nadopiekuńczość,
 Zbyt dużo ograniczeń,
 Brak zaangażowania ojca,
 Brak jasnych norm w rodzinie - co jest dobre, 

a co złe,
 Rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych 

siłą!



 Rodzice stosują agresję w kontaktach między 
dorosłymi,

 Wychowanie w duchu  - dziecko nie ma 
głosu, jego zdanie się nie liczy,

 Podwójne wzorce zachowań, (co innego się 
mówi, a co innego robi,

 Naśladowanie agresywnych zachowań tych 
osób, które są ważne i atrakcyjne w grupie, 

 Zmniejszenie się osobistej odpowiedzialności 
za agresywne zachowania, 

 Rozłożenie odpowiedzialności za agresywne 
zachowanie pomiędzy więcej osób. 



Praca z dzieckiem
 Dziecko nie może oglądać filmów 

przeznaczonych dla dorosłych i starszych 
dzieci. 

 Dziecko nie może oglądać agresywnych 
bajek.

Dziecko po obejrzeniu takiego filmu 
identyfikuje się z negatywnymi bohaterami i 

naśladuje ich postępowanie. 
 Ważne jest zwrócenie uwagi na ważne

potrzeby dziecka.
 Dziecko które jest „niewidzialne” może tylko

w ten sposób – agresją pokazać swoje
potrzeby.



 Konieczne są rozmowy z dzieckiem o różnych 
sytuacjach z życia codziennego i wyjaśnianie 
zachowań.

 Pytania do dzieci - jak ty postąpiłbyś?, jak 
można inaczej postąpić?

 Ważne jest znalezienie przyczyny ataku 
złości. (zawsze gdy dziecko ochłonie).

 W rozmowie należy uświadamiać dziecku, co 
było powodem jego złości i pokazać sposoby 
wyładowywania tej złości,

 Powołujemy się na normy grupowe  
(Ustaliliśmy, że w naszej grupie jesteśmy dla 
siebie sympatyczni – co to znaczy, że 
jesteśmy sympatyczni.).



Jak postępować z agresywnymi dziećmi.

 Ważne jest uczenie dzieci lepszego
rozumienia siebie samych i innych.

 Integracja grupy przedszkolnej - MY
 Kształtowanie umiejętności wykazywania

zrozumienia dla innych, akceptacja inności-
budowanie atmosfery wzajemnego zaufania .

 Budowanie u dzieci pozytywnych kontaktów
społecznych w grupie.



 Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka 
(empatia).

 Budowanie poczucia własnej wartości.
 Budowanie poczucia sprawczości.
 Kształtowanie umiejętności asertywnych.
 Zachęcanie dzieci i ich rodziców do wyboru 

zachowań społecznie akceptowanych.
 Stopniowy rozwój umiejętności nawiązywania 

i utrzymywania pozytywnych interakcji z 
innymi dziećmi – mini treningi umiejętności 
społecznych.



Agresja 
impulsywna

Agresja 
socjalizowana

 gdy dziecko nie 
radzi sobie z trudną 
sytuacją

 może być 
skierowana przeciw 
samemu sobie

 podłoże biologiczne
 reakcje 

niewspółmierne do 
bodźca

 celowe i 
zaplanowane 
działanie

 kontrolowane przez 
sprawcę

 wiąże się z 
utrwalonymi 
zachowaniami 
aspołecznymi



 intencjonalne, świadomie podejmowane w celu 
wyładowania swej frustracji, dążeniem do 
zwrócenia uwagi, niewerbalnym przekazem jakiejś 
informacji itd. 

 niezależne od osoby, która się ich dopuszcza, 
autoagresja ma charakter mimowolny. 



 Wygaszanie zachowania – poprzez połączenie 
danego zachowania z innym nieprzyjemnym 
bodźcem, brak reakcji na zachowanie dziecka.

 Techniki wzmacniania – poprzez połączenie 
danego zachowania z przyjemnym bodźcem, 
nagrodą, wspólnym czasem, czyś co jest dla 
dziecka atrakcyjne.

 Funkcjonalna komunikacja – pomoc dziecku w 
poradzeniu sobie z trudną sytuacją poprzez 
nauczenie go komunikowania swoich potrzeb.



 dawanie jasnych poleceń.
 przeplatanie zadań trudnych zadaniami, 

które już opanowało – zapewnia to częstsze 
sukcesy, mniejszą frustrację i większą 
motywację do pracy.

 umożliwianie dziecku sprawowania 
częściowej kontroli nad otoczeniem. 

 nagradzanie odpowiedzi poprawnych oraz 
prób (nawet nieudanych) wykonania zadania



CO ROBIC ZE ZŁOŚCIĄ?
 Wybuch złości jest zazwyczaj 
odpowiedzią na frustrację 
wynikającą z utraty zwyczajowej 
nagrody lub zmiany czynności 
rutynowych. 

 Wybuchy zyskują na sile, gdy 
poddajesz się ( rezygnujesz z 
żądań ) lub robisz wokół nich 
dużo szumu. Poświęcenie uwagi i 
zainteresowania wybuchom złości 
może je ukształtować i utrwalić. 





CO ROBIC ZE ZŁOŚCIĄ?
 Wybuchy zanikają, gdy je ignorujemy. Jeśli 

można znieść krzyk dziecka, a dziecko nie 
kaleczy siebie ani innych należy pracować z 
nim mimo ataku. Metodę taką nazywamy 
wygaszaniem  

 Wygaszanie jest okresem trudnym dla 
dorosłego i dla dziecka, ponieważ dziecko 
nie zaprzestaje zachowań agresywnych, 
często sięgając szczyt zanim zachowanie 
ulegnie stopniowej redukcji.



 Inną metodą jest izolacja czyli odwrócenie się 
tyłem lub odseparowanie dziecka. Może to być 
łatwy sposób pozbycia się ataku, ale w niektórych 
przypadkach może okazać się nagrodą, gdyż 
dziecko lubi być samo.

 Jeśli pierwotną przyczyną wybuchów jest 
frustracja, można zredukować ataki przez 
unikanie sytuacji stanowiących jej źródło. Jednak 
całkowita eliminacja źródeł frustracji sprawi, że 
dziecko niewiele się nauczy. 

 U źródeł ich wybuchów może leżeć niemożność 
zrozumienia o co chodzi. Wybuchy gniewu i 
agresja mogą stanowić odpowiedź na ich 
frustrację wynikającą z niezrozumienia. 



 Opanowanie złości wiąże się z wglądem.
 Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie 

własnych i cudzych uczuć. 
 Rozpoznawanie odczuć z ciała.
 Rozpoznawanie zachowań agresywnych.
 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

zachowań sygnalizujących agresję.
 Nauka rozwiązywania problemów.
 Proste próby rozwiązywania konfliktów.
 Szanowanie innych ludzi.



 Jak nasze ciało mówi nam, że jesteśmy 
rozłoszczeni – rozpoznajemy sygnały z ciała

 Metafora ogniska
 Termometr złości
 Rozmowy o emocjach w kole.



Kształtowanie umiejętności opanowania złości.
 Pudełko złości
 Worek sako do wyciszenia
 Przytulenie się z Panią
 Ćwiczenia fizyczne
 Apteczka 1 pomocy – to zestaw 

umiejętności, które dziecko powinno 
posiadać, gdy wydarzy się sytuacja 
wywołująca złość np. samokontrola

 Słoik pozytywów – kartki do rodziców



ROZUMIENIE ZŁOŚCI

 Ja nie jestem zła – ja się złoszczę!
 „Zdenerwowałaś mnie!” - Nie złości nas ktoś 

tylko jego zachowanie.
 Aby dziecko zapamiętało przekaz musi być 

on poparty doświadczeniem.
 Nauczyciel widząc bijące się dzieci zawsze 

powinien reagować.



Praca z grupą
 Praca w kręgu – rozwija  umiejętność 

wyrażania uczuć, słuchania odczuć innych 
oraz zapamiętywania tego co zostało 
powiedziane. Umożliwia nawiązanie dobrego 
kontaktu wzrokowego.

 Wprowadzenie elementów kontaktu 
fizycznego (masażyki na plecach). Daje 
dzieciom więcej ciepła, zaufania i ułatwia 
kontakty.



 Muzyka i piosenki - wyciszenie grupy lub jej 
pobudzenia.

 Dzieci mogą poprzez piosenkę wyrażać swoje 
uczucia i myśli.

 Rysunki. 
 Ważne - nagradzamy różnorodne zachowania 

pozytywne dziecka, zwłaszcza wszelkie 
przejawy życzliwości wobec innych, pomoc, 
dostrzeganie cudzych potrzeb.

 Terapia przez pozytywne emocje.
 Teatrzyk, zabawy na niby.
 Stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu 

poprzez proponowanie ćwiczeń 
dostosowanych do możliwości dziecka.



 Organizuj zajęcia powierzając funkcje 
kierownicze tym dzieciom, które zwykle 
zajmują pozycje podporządkowane.

 Dzieci agresywne bardzo często mają niską 
samoocenę, często są niepewne siebie i 
zależne od zdania innych ludzi.

 Wprowadzanie do rytuałów grupy mówienia o 
sobie w pozytywny sposób - „Jestem dumny” 
„Jestem zadowolony z tego, że...”



Samoocena to uznanie swojej 
wartości i ważności, akceptowanie i 
lubienie swego charakteru i sposobu 
reagowania na innych.  Jest to też 
wiedza na swój temat, umiejętność 
właściwej oceny swojej sytuacji i 
możliwości.

Najmłodsze  dzieci – samocena równa poczucia 
ważności dla swoich rodziców



• z trudnością akceptują porażki,
• nie biorą odpowiedzialności za swoje postępowanie,
• obwiniają innych, 
• nie doceniają się,
• wycofują się z zadań obiektywnie prostych, ale przez   nie 

ocenianych jako trudne,
• stają się bierne,
• lub szukają akceptacji w niepożądany sposób („na 

skróty”).



Adekwatna samoocena
Niska samoocena

 Chwalenie, wspieranie
 Przytulanie 
 Sukcesy
 Zainteresowanie
 Podejmowanie decyzji
 Posiadanie przyjaciół
 Respektowanie przez 

dorosłego potrzeb 
dziecka

 Krytykowanie
 Bicie, krzyczenie 
 Wyśmiewanie
 Pozbawianie możliwości 

wyboru
 Zbyt wysokie 

oczekiwania
 Zwracanie uwagi na 

porażki i trudności
 Karanie za objawy np. 

jakiegoś zaburzenia



 Okazywanie uwagi i zainteresowania
dziecku daje dziecku poczucie bycia 
słuchanym i rozumianym.

 Pytanie o  opinie, uważne słuchanie daje 
dziecku poczucie ważności.

 Przyzwolenie dziecku na wybór daje 
dziecku poczucie posiadania kontroli.

 Powierzanie obowiązków wzmacnia 
wzajemne zaufanie.

 Pomaganie w radzeniu sobie z porażką.



 Włączanie dziecka w prace wraz z rodzicem, 
w codzienne obowiązki daje dziecku 
poczucie kompetencji i sprawczości .

 Czas dla dziecka – spędzany zgodnie z 
pomysłem dziecka.

 Wyspy kompetencji – np. dom, hobby,  
pomoc innym- miejsce gdzie dziecko czuje 
się spełnione, akceptowane, bezpieczne .






























