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    Prawidłowe funkcjonowanie w sferze emocjonalno-
społecznej jest niezbędne do osiągnięcia sukcesów w 
zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzieci, 
które mają w prawidłowy sposób ukształtowane 
umiejętności społeczne i odpowiednio rozwiniętą 
sferę emocjonalną szybciej się uczą, mają lepsze 
wyniki w nauce, bardziej efektownie nawiązują 
relację z innymi ludźmi. A w przyszłości mają 
większe szanse za osiągnięcie sukcesów w życiu 
zawodowym. Myślę, że powyższy wpis w pełni 
odpowiada nam na pytanie: „Dlaczego edukacja w 
zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego 
jest tak ważna?”.  



    Dla osób, które nie są jeszcze przekonane dodam, że 
dzieci korzystające z odpowiedniej – przemyślanej i 
dostosowanej do ich potrzeb edukacji w zakresie 
kompetencji emocjonalno-społecznych, stopniowo 
stają się osobami, które rozumieją swoje emocje, 
potrafią wyznaczać sobie pozytywne cele i osiągać je, 
odczuwają empatię, nawiązują i utrzymują dobre 
relacje, a także podejmują odpowiedzialne decyzje. 

 



    Bardzo ważne jest wspieranie funkcjonowania 
emocjonalno-społecznego dzieci w domu przez 
Państwa – rodziców. Państwa rola w tym zakresie jest 
najważniejsza przez całe życie dziecka, ponieważ to 
Państwo są największym autorytetem i przykładem 
moralnym dla swoich dzieci. 

 



 
 
 
Aby w pozytywny sposób oddziaływać na dziecko w jego rozwoju 
emocjonalno-społecznym należy kierować się kilkoma zasadami: 

 Aby dzieci kierowały się w swoich działaniach 
odpowiednimi wartościami, muszą wiedzieć, dlaczego są 
one ważne. W tej kwestii trzeba być konsekwentnym i 
działać spójnie. 

Świecimy przykładem np. uczymy dziecko, iż do 
starszych od siebie należy zwracać się z szacunkiem to 
SAMI też musimy w taki sposób się zachowywać! –nasze 
zachowanie wpływa na tzw. naukę dobrych praktyk.  

Nie wymagajmy efektów natychmiastowych. Proces 
rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych jest 
wieloetapowy, posiada wiele „poziomów trudności”.  

       



Korzystajmy z sytuacji dnia codziennego. Nasze codzienne 
życie daje nam wiele okazji do rozwijania kompetencji 
emocjonalno-społecznych. Wiele z ich przegapiliśmy! Warto o 
nich pamiętać, np. kiedy jesteśmy w sklepie i na produkcie, 
którym jest zainteresowane nasze dziecko nie ma ceny, zachęćcie 
go Państwo, aby samo zapytało pracownika sklepu o jego koszt. 
Dalej podam więcej podobnych przykładów, które mają bardzo 
duży wpływ na nasze dzieci. 

Uczmy dziecka tego co na daną chwilę jest najważniejsze. 
Zindywidualizujmy proces rozwijania kompetencji emocjonalno-
społecznych do możliwości i aktualnych potrzeb naszego dziecka. 
Obserwujcie swoje dzieci! Jeśli widzimy, że ma trudności z 
radzeniem sobie z przegraną – zacznijmy od tego, grajcie w gry 
planszowe, karciane, ruchowe, w których określicie i będziecie 
przestrzegać skrupulatnie zasad. Dziecko raz wygra, raz przegra, a 
wtedy będziemy mieli okazję nauczyć go radzić sobie z przegraną i 
w odpowiedni sposób cieszyć się zwycięstwem.  

 



     Przed podaniem propozycji ćwiczeń, które możecie 
Państwo wykorzystać w pracy z dzieckiem w zaciszu 
domowym, chcę podkreślić, że nawet niektóre 
czynności domowe czy codzienne sytuacje, które na 
pozór nie mają znaczenia, wpływają na rozwijanie 
umiejętności i wiedzy społecznej dzieci.  

 

 Poszczególne zadania podzieliłam na dwie sfery: 
emocjonalna oraz społeczna. Do każdej sfery będą 
przypisane różne obszary. Postaram się uporządkować 
to w sposób czytelny, tak aby Państwo w każdej chwili 
mogli korzystać z tego co Państwa interesuje. 

 

 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 
Sfera emocjonalna 

Radzenie sobie ze złością i smutkiem 

 Portret złości i smutku 

    Kiedy dziecko ma problemy z radzeniem sobie ze 
złością lub smutkiem warto wtedy przygotować portret 
tych emocji. Ma to na celu ukazanie dziecku jak 
wygląda w takich sytuacjach oraz jak jego zachowanie 
wpływa na innych. Zabawa skłania do refleksji nad 
metodami radzenia sobie ze złością i smutkiem, przez 
co możecie Państwo znaleźć najlepsze dla dziecka 
możliwości rozwiązania problemu. 

 



Bajka o smutku  
 
      W celu zachęcenia dziecka do rozmowy o smutku warto przeczytać z nim 

bajkę  Wojciecha Widłaka pt. „Smutek”. Możecie Państwo ją znaleźć pod 
linkiem: 
https://www.edziecko.pl/czas_wolny/1,80259,1323754,smutek.html 

 
      Po przeczytaniu opowiadania spróbujcie Państwo z dzieckiem 

odpowiedzieć na następujące pytania: 
✔ Jak się czuła kaczka Katastrofa? 
✔ Kto wyglądał tak, jakby chciał się rozpłakać? 
✔ Dlaczego kaczka Katastrofa była smutna? 
✔ Komu o tym powiedziała? 
✔ Jaki sposób na odpędzenie smutku miał Pan Kuleczka? 
 

      Po udzieleniu odpowiedzi na pytania można zachęcić dziecko do 
wykonania zadania, w którym dziecko narysuje lub opisze sytuacje, kiedy 
czuje smutek. Po wykonaniu tego zadania warto byłoby zachęcić dziecko 
do rozmowy na ten temat z Państwem i podaniem więcej szczegółowych 
informacji na temat swojego smutku. Pamiętajcie Państwo, że podczas tej 
rozmowy musicie być wyrozumiali i przejawiać postawę wspierającą. 
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Sfera emocjonalna  
Nazywanie i rozumienie emocji swoich i innych 

 Kalambury - emocje 

    Dobrym ćwiczeniem rozwijającym umiejętność 
rozumienia i nazywania emocji są kalambury, w 
których zadaniem jest pokazywanie emocji.  
Zadaniem stworzonej grupy (np. grupy 
domowników) będzie ich pokazywanie, w taki 
sposób, aby inni byli w stanie to odgadnąć. Przed 
zabawą upewnijcie, czy wszyscy znają wszystkie 
emocje. 

 

 



 Teleturniej emocjonalny 

    Kolejna propozycja zabawy, która pozytywnie wpływa 
na opanowanie umiejętności nazywania emocji. Do 
przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne nam będą 
wydrukowane zdjęcia osób, które przedstawiają 
określone emocje lub prezentacja multimedialna, 
która je zawiera. Zabawa polega na tym, że dorosły 
pokazuje zdjęcie przedstawiające określoną emocję 
oraz podaje dziecku trzy warianty, które odpowiadają 
na pytanie: „Jaka to emocja?”. Zadaniem dziecka jest 
udzielenie poprawnej odpowiedzi – za które udzielane 
są punkty!  

 



 Memory emocje 

   Gra polega na odnajdowaniu par. Jeden z graczy odsłania dwie 
karty. Jeśli są one takie same, zostają zdjęte z planszy, jeśli nie -
karty są odwracane z powrotem. Wygrywa ten, kto zdobędzie 
najwięcej par. Przy znalezieniu pary zachęcajmy dzieciaki do 
nazywania emocji.  

 
Wyrażanie emocji – filmik edukacyjny 

    W kształtowaniu umiejętności nazywania,  

    rozumienia emocji można wspomóc się filmikami 
edukacyjnymi. Jako propozycję podam wykorzystywany przeze 
mnie filmik edukacyjny, w którym dzieci dowiadują się w jaki 
sposób możemy wyrażać emocje. 

    Link: https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk 
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Sfera emocjonalna  
Nauka mówienia o odczuwanych emocjach 

 Mój nastrój jak pogoda 

    Czasami zdarza się, że nasze dzieci niechętnie mówią o swoich 
emocjach i uczuciach. Celem tego ćwiczenia będzie rozpoznanie 
stanu emocjonalnego dzieci za pomocą metafory pogody oraz 
zachęcenie ich do omówienia swoich emocji i uczuć. Zachęcamy 
dziecko do sprawdzania swojego dzisiejszego humoru i wyrażenia 
go za pomocą wybranego elementu pogody. 



 Emocjonalna kostka  

    Zabawa polega rzucaniu kostką, a wyrzucona emocja 
informuje nas o czym musimy opowiedzieć:  

1) w jakich sytuacjach czujemy daną emocję,  

2) kiedy ostatnio ją czuliśmy,  

3) czy jest dla nas przyjemna, czy może nieprzyjemna. 

  

 



Niedokończone zdania 

Można zaproponować dziecku zabawę w niedokończone 
zdania takie jak: 

— czuję się zadowolony, gdy... 

— czuję się nieszczęśliwy, gdy... 

— jestem zły, gdy... 

— jestem zawstydzony, gdy... 

— boję się, gdy... 

— jestem szczęśliwy, gdy... 

 



Sfera społeczna 
Radzenie sobie z przegraną 

 
Gry planszowe 

    Zróbcie przegląd posiadanych gier planszowych! W 
wolnych chwilach wraz z domownikami grajcie w gry 
planszowe z zachowaniem wszystkich określonych w 
instrukcji zasad. Nie ma taryf ulgowych, a zasady są po 
to, aby je przestrzegać! Podczas zabawy tłumaczcie 
Państwo dziecku, że wygrana nie jest najważniejsza, a 
pierwszorzędne znaczenie ma czas spędzony wspólnie 
z najbliższymi. A przegrana nie wpływa na naszą 
wartość i posiadane kompetencje.  

  

 



 Edukujmy się – przydatne artykuły 

    Bardzo ciekawe i według mnie przydatne w pracy z 
dzieckiem wskazówki znajdziecie Państwo w 
artykule pt. „Jak pomóc dziecku radzić sobie z 
porażką?”. Artykuł ukazuje na co w codziennym 
życiu warto zwrócić uwagę, na jakie zachowania i 
wypowiedzi uważać. 

    Link do artykułu: https://dziecisawazne.pl/pomoc-
dziecku-radzic-porazka/ 
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Sfera społeczna  
Rozwijanie komunikacji międzyludzkiej 

 Rozmowa rozwija komunikację 

     Prowadzenie rozmowy na różne tematy np. 
wymarzone wakacje, największe marzenie, ulubione 
czynności, które wykonujemy, itp. Pozytywnie wpłynie 
na rozwój komunikacji Państwa dziecka. Dobrym 
ćwiczeniem jest wprowadzenie do tych rozmów 
czterech ważnych zasad komunikacji, które 
umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, są to: 
„wyrażam siebie”, „słucham”, „weryfikuję” i „zwracam 
uwagę na drugą osobę”. Oczywiście te zasady można 
ograniczyć na początek np. do dwóch, a jeśli będzie 
dobrze szło dodawać kolejne. 

 



  - Wyrażam siebie. Mówię to, co myślę, w sposób jasny, 
precyzyjny i zwięzły. Wyrażam to, co czuję, w sposób 
nieoskarżający, ale bezpośredni i konstruktywny. 
Wyrażam swoje prośby w sposób pozytywny i nie 
odbiegam od tematu. Szanuję drugą osobę. Dyskusja 
zawsze musi być pełna szacunku. 

   - Słucham. Pozwalam innym mówić i słucham 
aktywnie. 

  - Weryfikuję. Aby uniknąć nieporozumień, weryfikuję, 
czy dobrze rozumiem to, co powiedziała druga osoba 
(mówiąc to samo własnymi słowami). Upewniam się 
również, że druga osoba rozumie to, co ja mówię.  

   - Zwracam uwagę na drugą osobę. Szanuję drugą 
osobę. Zauważam jej pozytywne zachowania (wysiłek 
włożony w wyrażanie siebie, otwartość na dyskusję, 
uważne słuchanie). 

 



 
 
  

Sfera społeczna  
Rozwijanie pozytywnych cech społecznych 

 
 

Empatia  

    W kształtowaniu pozytywnych cech dzieci warto 
wykorzystać filmiki edukacyjne. Aby wspomóc rozwijanie 
empatii oraz zachowań empatycznych dzieci zachęcam do 
obejrzenia kilku filmików razem z dziećmi, a następnie do 
przeprowadzenia rozmowy na temat omawianych w nich 
treści.  

    Linki do filmów o empatii: 

https://www.youtube.com/watch?v=ml0t1jHWuro 

https://www.youtube.com/watch?v=4843hJVDmcA 
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 Asertywność 
    Umiejętność bycia asertywnym jest powiązana z bezpiecznym 

przywiązaniem i zaawansowanymi umiejętnościami 
rozwojowymi, takimi jak umiejętności negocjacji społecznych z 
rodzicami i innymi dorosłymi. W ramach rozwijania tej 
umiejętności proponuję ćwiczenie, które można przeprowadzić z 
dzieckiem w zaciszu domowym. W ramach tego ćwiczenia 
możesz zaproponować dziecku zabawę w odgrywanie ról. 
Konteksty społeczne do ćwiczenia/ odgrywania ról w tej 
sekwencji umiejętności: 

•Twój kolega zabiera ci piłkę, którą się właśnie bawisz 

•Twoja siostra lub brat popycha cię 

•Dziecko w twojej grupie zaczyna rysować na twojej kartce 

  

  

 



Skoro wszystko już wiemy, teraz czas rozpocząć zabawę. 
Powodzenia!  

 


