
WSPOMAGANIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO- ĆWICZENIA 

Ćwiczenie 1 Wyrażanie uczuć mimiką 

Dziecko z rodzicem ogląda ilustracje z twarzami przedstawiającymi różne stany emocjonalne. 

Należy wspólnie z dzieckiem nazywać te stany, określać czy są one pozytywne czy negatywne. 

Na zmianę rodzic i dziecko za pomocą wyrazu twarzy przedstawiają różne emocje- zadaniem 

jest odgadnięcie, co to za emocja i podanie przykładu sytuacji, w której taka emocja może się 

pojawić. 

 

Ćwiczenie 2 Zabawa w lustro 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który udaje, że jest lustrem. Przedstawia różne stany 

emocjonalne a rodzic naśladuje dziecko, później następuje zamiana ról. Dzięki temu dziecko 

uczy się obserwacji, naśladowania i werbalizowania uczuć. 

Ćwiczenie 3 Rodzinny album 

Dziecko razem z rodzicem przegląda albumy rodzinne i starają się określić, jakie stany 

emocjonalne towarzyszą osobom przedstawionym na zdjęciu. Jest to też doskonała okazja do 

opowiadania dziecku o członkach rodziny, historiach z własnego dzieciństwa- to wszystko 

sprzyja budowaniu pozytywnych więzi, samoświadomości i wzbudzania ciekawości drugim 

człowiekiem. 

Ćwiczenie 4 Czas uczuć 

Z  tektury lub z drewna wykonujemy razem z dzieckiem zegar, który wskazuje – zamiast godzin 

– uczucia. Przymocowujemy na środku ruchomą wskazówkę. Na tarczy zamiast cyferek 

pojawiają się rysunki, przedstawiające twarze wyrażające określone emocje. Zaczynamy od 

czterech podstawowych emocji: złość, strach, smutek i radość – dzielimy tarczę na cztery równe 

części. Zegar wieszamy w miejscu widocznym i dostępnym dla każdego, tak aby można było 

w każdej chwili pokazać, w jakim stanie emocjonalnym się dana osoba znajduje.  

 

Ćwiczenie 5 Mapa mojego serca 

Na dużym arkuszu papieru rodzic i dziecko rysują ogromne serce i wpisują lub rysują w środku 

serca wszystko to, co lubią robić, kogo kochają, co sprawia im przyjemność itp. 



 

Ćwiczenie 6 Poznaj mnie 

Dziecko wypełnia poniższą grafikę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie 7 Termometr złości 

Przygotowanie i omówienie wspólnie z dzieckiem termometru złości. Powieszenie kartki w 

widocznym dziecku, tak aby w sytuacji odczuwania złości mogło się do niej odwołać i w 

konstruktywny sposób poradzić sobie z odczuwanym stanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie 8 Oddychanie z gwiazdami 

Ćwiczenie mające na celu relaksację i pracę z oddechem. Dziecko razem z rodzicem oddycha 

według schematu przedstawionego dokoła gwiazdy. Zadaniem dziecka jest także ozdobienie 

gwiazdy według własnego pomysłu. Grafikę należy powiesić w widocznym i dostępnym 

miejscu dla dziecka i ćwiczenie powtarzać codziennie.  

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie 9 Stop w złości 

Zadaniem dziecka jest omówienie z rodzicem sposobów radzenia sobie ze złością i wypełnienie 

poniższej grafiki. 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie 10 Kostka emocji 

Należy przygotować kostkę do gry i wydrukować poniższą grafikę. Najlepiej, aby udział w 

zabawie brali wszyscy członkowie rodziny. Zadaniem dorosłych jest zadawanie pytań 

uzupełniających, zachęcanie do opisywania określonych sytuacji i uczuć im towarzyszących. 

 

 


