
SPOSOBY NA ZŁOŚĆ cz. 2

1. Poradzę sobie ze złością

Wewnątrz/na dworze:
 wewnątrz

Rekwizyty :
 plansza z załącznika;
 karty pracy z załącznika;
 ołówek, 
 kredki/farby;
 klej, nożyczki;

Sposób zabawy :
 Plansza edukacyjna Złość jest ok, agresja nie jest ok. Ma ona służyć do 

omówienia różnic pomiędzy złością a agresją. Możecie zawiesić ją u 
siebie w domu, w widocznym miejscu. Jest to punkt odniesienia w 
sytuacji sporów, kłótni czy zachowania agresywnego. Załącznik 1;

 Plakat  Złość jest ok, agresja nie jest ok – narysuj z dzieckiem plakat. 
Jeżeli będzie bardziej czytelny dla dziecka niż powyższa plansza to 
zawieś właśnie ją w widocznym miejscu;

 Sposoby na złość –  (załącznik 2 ) dziecko zaznacza na rysunku (koloruje)
te obrazki, które przedstawiają skuteczne (według Ciebie i dziecka), 
sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

 Gniotek – przykładowym rozwiązaniem może być zrobienie gniotka. Do 
jego wykonania potrzebna jest tylko mąka, balonik i flamaster bądź 
marker do narysowania wściekłej miny na gniotku;

 Poduszka – może mieć podobne zastosowanie jak gniotek. Na poduszce 
dziecko maluje markerem wściekłą minę i służy dziecku do 
rozładowywania złych emocji (jako worek do boksowania);

 Mówimy innym o swoich emocjach – karta pracy. Ta karta pracy jest 
bardzo ważna i warta zapamiętania, nie tylko przez dziecko. Przedstawia 
ona schemat mówienia o naszych emocjach. Pozwala mówić o tym, co 
czujemy, bez obwiniania innych, lecz ze zwróceniem uwagi na konkretne 
zachowania. Załącznik 3;

 Scenki – aby kontynuować temat mówienia innym o swoich emocjach. 
Przygotuj kilka sytuacji, w których można zastosować schemat 
przedstawiony na karcie pracy. Odegrajcie z dzieckiem i przy okazji 
przećwiczcie różne sposoby komunikacji;



 Zatrzymaj się i pomyśl – karta pracy. Ta karta jest dobrym sposobem na 
rozwiązywanie konfliktów w domu ( i nie tylko ). Uczestnicy konfliktu 
mogą napisać bądź narysować swoja wersję, a następnie, omówić co się 
wydarzyło. Załącznik 4.

Jaki jest cel tej zabawy?
 Dzisiejsze zadania mają uświadomić dziecku, w jaki sposób można 

poradzić sobie ze złością, że agresja jest czymś złym, a złość występuje u 
każdego;
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