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Słowo “EMOCJA” pochodzi od łacińskiego “E MOVERE”, co znaczy “PORUSZAĆ, W RUCHU”

Emocje podstawowe: strach, smutek, złość, zaskoczenie, obrzydzenie (wstręt) i radość 

Emocje:

● są różne

● zmieniają się, przychodzą i odchodzą

● nie da się ich zatrzymać

● mają swoje źródło, przyczynę, coś, co odpowiada za ich powstanie

● niosą informację

● nie mamy na nie wpływu, możemy decydować co zrobić z ich skutkami

Czym są emocje?



                           
 

Przyjemne, 

czyli takie, których 

odczuwanie jest dla nas miłe, 

chcemy ich doświadczać,     

te uczucia dodają nam 

energii, motywują do 

działania, ułatwiają kontakty

i relacje z innymi osobami

Nieprzyjemne

nie są dla nas miłe, 

są trudne w przeżyciu,

 często wiążą się z nieprzyjemnymi

odczuciami z ciała 

(np. szybkim biciem serca, 

spłyconym oddechem, ciarkami na 

ciele…)

Nie ma emocji złych i dobrych, są uczucia przyjemne i nieprzyjemne...

Zarówno jedne, jak i drugie są tak samo ważne dla naszego funkcjonowania !



Czym jest złość – agresja - przemoc?
 

Złość to emocja związana z mobilizacją energii. Pojawia się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na 

przeszkodę w osiągnięciu ważnego dla nas celu.    

Agresja to zachowanie, w którego wyniku zachodzi szkoda, cierpienie, krzywda innej osoby. Przyczyną zachowań 

agresywnych najczęściej jest frustracja, złość lub strach.

Przemoc to intencjonalne zachowanie w celu zadania komuś krzywdy, wykorzystujące przewagę nad drugim 

człowiekiem (fizyczną, emocjonalnej, społecznej, poznawczej), najczęściej powtarzające się (sprawca i ofiara przemocy)



 

Zachowanie

Emocje

Potrzeby

Emocje - “potrzebowskazy”



 

„Dzieci zachowują się dobrze wtedy, 
kiedy czuja się dobrze”

wrzask, krzyk, płacz, bicie, przekleństwa, 
szczypanie, plucie, obrażanie się, 

odmowa współpracy, „foch”

złość,frustracja, smutek, strach, żal, 
przytłoczenie, zranienie,  samotność, 

odrzucenie,  niepewność, stres,

kontaktu, bycia widzianym
i słyszanym, zrozumienia, szacunku, 

samostanowienia, 
bezpieczeństwa

Zachowanie

Emocje

Potrzeby



 

Trudne zachowania… dziecko:

● ucieka, odchodzi od zabaw, grupy

● zamyka oczy, zasłania uszy

● jest nadmiernie pobudzone, niespokojne

● zachowuje się agresywnie lub autoagresywnie

● kopie, uderza, bije, rzuca przedmiotami, kładzie się na podłodze

● wybucha płaczem (z błahej przyczyny)

● wszystko neguje

● dostaje tzw. „głupawki”

● narzeka, marudzi, „jęczy”, „krzykopiskopłacz”

● ma trudność z uspokojeniem się, zrelaksowaniem, zaśnięciem



 



 

SILNE EMOCJE, TRUDNE ZACHOWANIA
 – możliwe przyczyny:

● nieświadomość reguł społecznych -nie posiada wspierających doświadczeń z przeszłości,
brak wzorca, z którego mogłoby czerpać

● brak kompetencji w zakresie rozpoznawania i komunikowania własnych potrzeb i emocji

● nieumiejętność rozpoznawania uczuć i emocji  innych osób

● niewystarczające umiejętności w zakresie funkcjonowania w grupie (dzielenie się, czekanie, rozwiązywanie problemów)

● niskie kompetencje w zakresie kontroli impulsów, frustracji

● poszukiwanie wrażeń (dotykowych, przedsionkowych, proprioceptywnych), nuda

● przebodźcowanie, podatność na dystraktory

● złe samopoczucie (fizyczne, psychiczne)

● naśladowanie zachowań, których jest odbiorcą (m.in. media, gry ,przemoc domowa, koleżeńska)



 

SILNE EMOCJE, TRUDNE ZACHOWANIA
 – możliwe przyczyny:

● stosowanie kar, doświadczanie, że silniejszy wygrywa (agresja rodzi agresję)

● koncentrowanie uwagi na porażkach dziecka (czuje się zraniony, będę ranił )

● przekonanie, że jest “niegrzeczne” – doświadczyło etykietowania

● brak reakcji środowiska na sygnały wysyłane przez dziecko (potrzeby, sygnały dyskomfortu)

● nieokazywanie dziecku ciepła, uwagi, zaangażowania, empatii

● szukanie kontaktu z dorosłym - ta strategia zapewnia uwagę osób dorosłych

● doświadczanie niespójnych reguł społecznych  - brak norm i zasad, brak konsekwencji w postępowaniu

● walka o swoją autonomię – doświadczanie zbyt wąskich granic, zbyt surowe metody wychowawcze

● niewłaściwe oczekiwania wobec możliwości rozwoju dziecka( nadmierne oczekiwania)

● trudności i deficyty rozwojowe (FASD, ASD, ADHD, Zaburzenia SI)



 

TRUDNE ZACHOWANIA – możliwe przyczyny:                                    

       

BŁĘDNE KOŁO:         

          

  ZACHOWANIE

 
KOMUNIKAT 
    

 MYŚLI,
PRZEKONANIA

“niegrzeczny”
„złośliwy”
„nie słucha”

Zniekształcenia 
poznawcze

Etykiety



Skąd się bierze złość/agresja?
 

STREFY REGULACJI:

Strefa ZIELONA – poczucie 
bezpieczeństwa, kreatywność, 
współpraca

Strefa CZERWONA – poczucie 
zagrożenia, walka, ucieczka

Strefa NIEBIESKA – poczucie 
bezsilności, zamrożenia

Emocjonalna góra
Strefy regulacji emocji 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Autor : Joanna Steinke-Kalembka / edukowisko.pl



Skąd się bierze złość/agresja?
 

● Bezradność

● Odtrącenie

● Brak norm i zasad

● Frustracja – nieumiejętność poradzenia sobie z emocjami

● Niskie poczucie własnej wartości

● Brak poczucia bezpieczeństwa

● Poczucie zagrożenia

● Przestymulowanie /przebodźcowanie

● Doświadczanie agresji

● Naśladowanie (m.in.media)



 

TRUDNE ZACHOWANIA – możliwe przyczyny:    

 Intensywność dziecięcych reakcji zależy m.in. od:

wieku

temperamentu

wrażliwości sensorycznej

stresorów

wpływu otoczenia

Nie na wszystkie czynniki mamy wpływ !

                         



 

Temperament – uwarunkowany biologicznie zestaw względnie stałych cech:

● Aktywność

● Nastrój

● Rytmiczność

● Nastawienie

● Elastyczność

● Próg wrażliwości

● Siła reakcji

● Roztargnienie

● Wytrwałość

                  



 

Interakcyjna Teoria Temperamentu

● temperament łatwy (40% dzieci)

● temperament wolno rozgrzewający się (15%)

● temperament trudny (10%)

                  



 

Interakcyjna Teoria Temperamentu

Dzieci z TEMPERAMENTEM TRUDNYM:

● brak regularności funkcji biologicznych

● tendencja do wycofywania się 

● trudność w przystosowaniu się

● duża intensywność reakcji emocjonalnych i ruchowych

● przewaga negatywnych reakcji emocjonalnych 

● częściej doznają leków, wybuchów złości, zaburzeń snu, jąkania

● popadają w konflikty z rówieśnikami i znajdują mniej zrozumienia u rodziców 

i nauczycieli

                  



 

Interakcyjna Teoria Temperamentu
 

Temperament = biologiczna podstawa 

dalszego rozwoju osobowości

                  

 

  rola środowiska wychowawczego      

          tzw. „dobroć dopasowania”



 
Jak działa mózg?

Dojrzałość emocjonalna – 
zdolność zarządzania własnymi emocjami 
to umiejętność, która, aby się rozwinąć, 

wymaga czasu, treningu, 
gromadzenia doświadczeń ze światem, 

a zwłaszcza 
w relacjach z innymi ludźmi



Samoregulacja a samokontrola
 

 wg koncepcji Self-Reg Stuarta Shankera 

 Mózgowe Wi-Fi 
- rozumiane jako rezonans limbiczny,

 czyli współdzielony kanał komunikacji 
pomiędzy dorosłym i dzieckiem

Neurony lustrzane



 

Pamiętaj!

Aby móc efektywnie radzić 
sobie z emocjami dzieci 

potrzebują 
życzliwych, troskliwych, 

dostępnych emocjonalnie, 
obecnych dorosłych...

Dzieci potrzebują czuć się 
widziane i słyszane, czuć, że 

są ważne i przynależą



Dlaczego tak nam trudno z dziecięcą złością?
 
● Dziecięca złość nas przeraża lub zaraża, bo: mamy kłopot z akceptacją swojej złości

● Próbujemy poradzić sobie z dziecięcą złością w momencie jej wybuchu, „na gorąco”

● Mylimy złość jako uczucie ze sposobem jej wyrażania przez dziecko (złość – tak, zachowanie - nie)

● Nie chcemy, żeby dzieci się złościły (cel: żeby przestały się złościć)

● Zachowanie dziecka pod wpływem złości traktujemy jako wymierzone z premedytacją przeciwko nam                        

(przekonania -”robi to specjalnie”, „robi mi na złość”

● Boimy się oceny, krytyki (presja)

● Zarażamy się złością (emocjonalne wi- fi)



Dlaczego tak nam trudno z dziecięcą złością?
 

Kiedy wychodzę z założenia, 

że zachowanie dziecka  

mówi o moich kompetencjach

 

Koncentruję się na tym, jak ratować 

siebie, swój wizerunek

Obawiam się krytyki, oceny 

Nie dbam o dziecko, dbam o siebie



Dlaczego tak nam trudno z dziecięcą złością?
● Myślę:

„źle się zachowuje”

„specjalnie to robi”

„znowu to samo”

„nie mam już siły”

„zaraz pokażę jej, kto tu rządzi”

● Czego chcę:

ukarać dziecko

sprawić, że poczuje się źle, odczuje 
konsekwencje swojego zachowania 

● Myślę:

„ale jest mu trudno”

„jest tylko dzieckiem, nie radzi sobie”

„zmaga się z nawałem emocji”

„jego złość nie jest o mnie”

„nie robi tego specjalnie”

● Czego chcę:

wesprzeć dziecko

pomóc mu poradzić sobie z emocjami, wrócić do 
równowagi

nauczyć, jak może inaczej wyrażać złość, utulić



                           
 

Najpierw JA...

 Empatia wobec siebie:

- tak, to dla mnie trudne...
- tak, mam pustkę w głowie, nie wiem, co robić...
- tak, czuje się bezradna w tej sytuacji…
- mam prawo tak się czuć...



                           
 MONITY – myśli redukujące napięcie:

- TO NIE O MNIE – to jego (dziecka) emocje, nie moje 
- spokojnie... jest tylko dzieckiem
- TO MINIE (to tylko taki moment, za chwilę się skończy)
- jest jeszcze mały
- nie robi tego złośliwie
- jest głodny/ zmęczony/niewyspany
- pewnie miał ciężki dzień w przedszkolu

- zrobię wszystko najlepiej, jak potrafię/ jestem w stanie
- razem coś wymyślimy
- oddychaj...wdech, wydech...

Najpierw JA...



                           
 
REDUKTORY – zachowania obniżające napięcie:

- liczę do 10
- staram się liczyć od 100 co 7 w dół
- przypominam sobie stolice państw
- podaję 5 rzeczy, które widzę, 4 rzeczy, które słyszę, 3 rzeczy, które czuję na 
ciele, 2 których czuję zapach, 1, którą mogę posmakować 
- głęboko oddycham (wydłużam fazę wydechu)
- bezgłośny krzyk
- staram się mentalnie odciąć/ pomyśleć o czymś przyjemnym
- wychodzę
- „Kąpiel” twarzy w swoich dłoniach
- włączam  muzykę, tańczę

Najpierw JA...



Nauczycielu! Dbaj o siebie!

Co mi pomaga? 

Moje mocne strony?

Co/kto mnie wspiera? 

Jak dbam o siebie ?



Profilaktyka!
 

„Najlepszy czas na rozwiązanie problemu, 

to czas przed jego pojawieniem się”
Ray Freedman



Co NIE pomaga radzić sobie z emocjami?

 Negowanie przeżywanych przez dziecko emocji („nie złość się”)

 Zaprzeczanie („nie, Ola już się nie gniewa”)

 Odwracanie uwagi (tzw. zagadywanie: „chcesz pobudować z klocków?”)

 Wyolbrzymianie problemu („bo Ty zawsze”…, „bo Ty nigdy…”)

 Oczekiwanie, że dziecko natychmiast / samo się uspokoi (jak po wciśnięciu przycisku on/off)



 

Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie
 z emocjami?

- Pamiętaj – RELACJA przed racją!

- Bądź autentyczny i język osobisty

- Traktuj dziecko tak, jak sam chciałbyś być traktowany („Nie ma dzieci, są ludzie” J. Korczak)

- Komunikuj swoje potrzeby i emocje

- Dbaj o swoje granice

- Bądź uważny na sygnały, które wysyła dziecko

- Zakładaj, że dziecko ma dobre intencje

- Ufaj w kompetencje dziecka

- Pamiętaj, że dzieci „zachowują się dobrze, kiedy czują się dobrze”



Pamiętaj o tym, że...

● Każde zachowanie dziecka, czemuś służy !  Sprawdź jaką potrzebę dziecko chce zaspokoić ?

● Dzieci zawsze robią najlepiej jak potrafią !  Sprawdź na co jest ta aktualna strategia?

● Korzystają z dostępnych sobie strategii ! Zastanów się jak nauczyć dziecko robić to inaczej?



Zastanówmy się...
 

Jakie funkcje pełni zachowanie dziecka...           
     Zaspokojenie potrzeb, np.:

- uzyskanie dostępu do rzeczy, aktywności
- pozyskanie atencji innej osoby, osób
- unikanie określonych czynności, ucieczka
- regulacja poziomu pobudzenia

Dlaczego dziecko prezentuje 
akurat taką formę zachowania,
reaguje w ten konkretny sposób?

- jest skuteczny
- daje natychmiastowy efekt
- wymaga niewiele wysiłku
- jest najbardziej dostępny (doświadczenie)
- inaczej nie potrafię



 

Żródło: Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli – szkolenie online, www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl, Sylwia Anderson - Hanney



Konflikty
 



Spójrz na konflikty jak na….
 

● sposób na nawiązanie kontaktu, budowanie relacji 
● zdobycie uwagi dorosłego
● uczenie się stawiania granic, dbania o siebie 
● doświadczanie własnego sprawstwa
● zbieranie informacji o sobie (jaki jestem, co potrafię, czego chcę) i innych
● sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami



Konflikt i co dalej….
 

1. OKAŻ  ZROZUMIENIE

2. WYZNACZ GRANICE, NAZWIJ RZECZYWISTOŚĆ

3. ROZWIĄŻ PROBLEM

                                 



Konflikt i co dalej….
 

1. OKAŻ  ZROZUMIENIE
                                 

● opisz, co widzisz

 („czy  potrzebujecie pomocy?”/ „słyszę, że macie kłopot…”/ „ona tego nie chce”/„bijesz go”/ „widzę 

Twoją złość”)

● stosuj tzw. komunikat „ja” („widzę”, „słyszę”, „niepokoję się”, „chciałabym”, „też czasem złoszczę się na 

innych”)

● zaopiekuj dziecko pokrzywdzone („widziałam, że cię uderzył, zabolało?”)

● zaopiekuj dziecko, które skrzywdziło („ chciałeś też pobawić się tą zabawką?”)



Konflikt i co dalej….
 

                                 
PYTANIA - PUŁAPKI

● „dlaczego?” , „po co?”- skupia uwagę na winie/ wtłacza dzieci w role agresora i ofiary/ w emocjach 

brak dostępu do racjonalnej części mózgu

● „czy…” - pytanie zamknięte, zostawia przestrzeń na odpowiedź tak lub nie (czy jesteśmy gotowi ja 

przyjąć?)

● „co się stało?” - niebezpieczeństwo wejścia w role sędziego/ nie skupiamy się na rozwiązaniu



Konflikt i co dalej….
 

                                 

Pytania pełne ciekawości:

● Co…?
co chciałeś osiągnąć?/ jaki miałeś cel?
co mógłbyś powiedzieć, jeśli chcesz się przyłączyć do zabawy?
co mogłoby  Ci pomóc zgodnie bawić się z koleżanką?
co możesz zrobić, żeby kolega poczuł się lepiej?

● jak…?
jakie teraz masz pomysły na rozwiązania tej sprawy?
jak moglibyście podzielić się zabawką?
jak należy siedzieć przy stole?
jak możesz to powiedzieć słowami?
jaki ton pozwoli nam się usłyszeć?



Konflikt i co dalej….
 

               2. WYZNACZ GRANICE, NAZWIJ RZECZYWISTOŚĆ

● „stop”,„nie zgadzam się na bicie”, „bicie boli”

● pozwól, żeby dziecko zauważyło, co się zadziało, żeby zrozumiało, jak jego działanie wpłynęło na innych

● jeśli to konieczne - rozdziel dzieci, do czasu, aż ich emocje opadną

● uprzedź dziecko, co będzie się działo

„będę Cię powstrzymywać, zanim nie nauczymy się innych sposobów wyrażania złości”

„przytrzymam twoją rączkę, żeby pomóc ci zapanować nad twoim ciałem”

„zabiorę cię w spokojne miejsce, żeby pomóc ci się uspokoić”



Konflikt i co dalej….
 

            3. ROZWIĄŻ PROBLEM
● znajdź przyczynę

● mów co wolno, zamiast czego nie wolno („jak możesz to powiedzieć słowami?”

● pomóż dziecku odzyskać równowagę (np. pozytywna przerwa)

● jeśli problem się powtarza zaangażuj dzieci - wykorzystaj burzę mózgów do wspólnego szukania rozwiązań, 

stwórzcie koło wyboru, koło złości

● skup się na sobie (zamiast koncentrowania się  się na tym, jak zmusić dziecko do zrobienia czegoś, zastanów 

się co możesz zrobić)



Konflikt i co dalej….
 

● pokaż dzieciom, że są różne formy naprawiania relacji, ucz empatii, wyrażania troski, brania pod uwagę 
uczuć innych osób  („sprawdźmy, jak Krzyś się czuje”/ „ co możemy zrobić, żeby poczuł się lepiej”)

● daj czas, daj wybór ( przytulenie, rysunek, „przepraszam”, wspólna zabawa, itp..)

● pomóż dziecku osiągnąć cel, modeluj (świadomość tego o co mi chodziło, czego chciałem, umiejętność 
nazywania i komunikowania własnych potrzeb i granic – dopiero potem szukanie sposobów ich osiągania 
„wyrwał ci zabawkę, którą się bawiłeś...co można powiedzieć, zamiast bicia?”)

● urealniaj cele – nie oczekuj, że sytuacja się nie powtórzy



 

Żródło: Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli – szkolenie online, www.pozytywnadyscyplina-nauczyciele.pl, Sylwia Anderson - Hanney



Konflikt i co dalej….
 

Dziecko:
- uczy się przez modelowanie (obserwuje relacje ważnych osób)
- samo doświadcza, że jest przepraszane
- ma wybór                                
                                                Dorosły:
                                                 -  nie oczekuj przeprosin na forum (upokorzenie)
                                                 -  nie zacinaj się na oczekiwaniu  przeprosin (kto kogo przetrzyma?)
                                                 -  nie traktuj słowa „przepraszam”  jako waluty, warunku dalszej zabawy, itp.

 

PRZEPRASZANIE

PAMIĘTAJ! 
Przeprosiny nie odbierają poszkodowanemu prawa do jego emocji! 

Mimo przeprosin, kolega może być nadal zły i może nie chcieć się bawić

 i to jest ok!



Konflikt i co dalej….
 

Dziecko, które jest gotowe do tego, by dzielić się z innymi:
- doświadczyło stanu posiadania na wyłączność („to moje”)
- miało czas, żeby nacieszyć się daną rzeczą
- ma poczucie sprawstwa i decyzyjności w zakresie danej rzeczy („ ja o tym decyduję”)
- doświadczyło tego, że ktoś podzielił się z nim (pożyczam – oddaję, modelowanie)
- chce się podzielić (zwykle około 5 r.ż.)

                               
                                               

DZIELENIE SIĘ



Konflikt i co dalej….
 

Unikanie roli sędziego!

(poczucie niesprawiedliwości,

lepszy/gorszy, 

pogłębienie frustracji)

Unikanie ocen i interpretacji!

                                                                     NIE !



Konflikt i co dalej….
 

Przekonania, które nie wspierają relacji:

● nie można się kłócić

● trzeba ustępować innym

● trzeba się dzielić

                                                                     NIE !



Konflikt i co dalej….
 

Jasne „STOP !” dla zachowań 

agresywnych, 

kiedy zagrożony jest dobrostan osób 

lub przestrzeni fizycznej

Warto uzmysławiać dziecku,
 jakie skutki ma dla innych osób jego działanie, 

WAŻNE, by przede wszystkim 
SKUPIĆ SIĘ NA ROZWIĄZANIU !

                                      TAK !                                                 



Konflikt i co dalej….
 

➢ Widzę, że chciałbyś/-abyś się pobawić tą zabawką.
➢ Jesteś zdenerwowany/-a, bo chciałbyś/-abyś mieć ją

natychmiast i nie jest tak, jak chcesz, czy tak?
➢ Może zapytamy Olę, czy chciałaby dać Ci teraz tę

zabawkę? (Ona w tej chwili nie chce)

➢ Olu, czy moglibyśmy Cię prosić, żebyś dała zabawkę
Jasiowi, kiedy skończysz się nią bawić?

➢ Olu, widzę, że teraz chcesz się bawić tą zabawką, tak?    
Jaś także bardzo by chciał, tak,Jasiu? 

➢ Czy macie jakiś pomysł, co w tej sytuacji możemy zrobić, 
by każdy był zadowolony?

➢ Pozwólmy dzieciom powiedzieć, jaki mają pomysł!
➢ Czy możemy umówić się, że każde z Was

... bawi się przez chwilę, a potem daje koledze/koleżance?
…. huśta się 10 razy? (np. 10 bujnięć - bawimy się w 
liczenie)



Konflikt i co dalej….
 

Często dla dziecka ważne jest, żeby zauważyć jego potrzebę, nie zawsze musi ona zostać spełniona w 100%.

 Czasem wystarczy zakomunikować: 
„Widzę Twoją potrzebę.”
„ Słyszę to, co mówisz. „
„Szanuję to, że nie chcesz oddać zabawki i chcesz się nią bawić dalej”



Konflikt i co dalej….
 

Stanowcze: „STOP, nie mam zgody na bicie innych dzieci”
➢ Nie używamy rąk, przedmiotów do uderzania w innych
➢ Myślę, że się zezłościłeś/-aś i dlatego go uderzyłeś/-aś, czy tak?
➢ Jak możesz następnym razem powiedzieć, czego potrzebujesz zamiast użyć siły?
➢ Jaki mamy plan? Co możesz zrobić następnym razem?

➢ Gdy emocje opadną, spytaj, co wywołało tę złość
➢ Porozmawiajcie o tym, co można z nią zrobić, co można powiedzieć, żeby nie musieć użyć siły



 

KARA KONSEKWENCJA
logiczna/naturalna

● wykorzystuje przewagę siły

● jest intencjonalna – chcemy, żeby dziecko poczuło się źle

● jest zaplanowana, często niepowiązana z sytuacją

● jest nieproporcjonalna

● zdejmuje odpowiedzialność

● pokazuje, że nie warto szukać przyczyn, analizować sytuacji

● dziecko doświadcza tego, że w trudzie ma sobie radzić samo

● jest rozładowaniem napięcia dla karzącego

● jest pełna szacunku, tzn. nie godzi personalnie
 w dziecko

● jest powiązana z sytuacją

● jest proporcjonalna i zasadne z punktu widzenia dziecka

● uczy odpowiedzialności, oddaje sprawstwo

● pokazuje, że ważne jest zrozumienie zaistniałej sytuacji, przyczyn 

● dziecko otrzymuje wsparcie w trudnej dla niego sytuacji

● jest pomocna, kładzie nacisk na przyszłość i skutek działania



 

Warto zadać sobie kilka pytań:

● czy zachowanie dziecka zagraża dziecku albo komuś innemu? 
● co się stanie jak nic nie zrobię i poczekam chwilę? 
● czy to, co chcę zrobić doda dziecku napięcia, czy odejmie?
● czy dziecko jest rozwojowo gotowe, zachować się zgodnie z moimi oczekiwaniami,  powstrzymać się od zachowania?
● jakie potrzeby chcę zaspokoić wpływając na dziecko? o co chcę zadbać? 
● jakie potrzeby chce zaspokoić dziecko, zachowując się w dany sposób? 
● czy dziecko  na pewno wie, jakiego zachowania oczekuję? 
● czy mogę liczyć na pomoc i wsparcie jakieś dorosłe osoby? 
● czy mam jakiś inny sposób na poradzenie sobie sytuacją, stresem (niż zastosowanie kary)? 

Kiedy przychodzi na myśl pokusa zastosowania kary? 



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 Metody aktywne 
- ogólna zasada, którą powinniśmy się kierować zakłada, że im więcej fizycznych objawów pobudzenia u dziecka, tym 
bardziej kierujemy się w stronę ruchu i aktywności fizycznej, aby wyregulować układ nerwowy. 

Metody wyciszające 
- opierają się głównie na regulowaniu systemu nerwowego przy pomocy oddechu, stymulacji tzw. czucia głębokiego.



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 SIŁOWANKI

Pchanie ściany.
Dzieci ustawiają się przy ścianie w takiej pozycji, aby dłonie pewnie opierały się o jej powierzchnię,
a stopy stały w rozkroku. Twarz jest zwrócona w stronę ściany. Na nasze hasło każde z dzieci stara się
ze wszystkich sił pchać ścianę, tak, jakby chciało ją przesunąć. Całe ciało powinno być napięte, również twarz. Po 
kilku sekundach intensywnego pchania ze wszystkich sił pora na odprężenie mięśni. Dzieci rozluźniają ciało, 
strzepują z kończyn napięcie, poruszają całym ciałem, jakby falowało na wietrze. 
Kilka razy powtarzamy całą sekwencję ( pchanie-rozluźnianie). 

Wariantem tego ćwiczenia jest mocne opieranie dłoni na stoliku i puszczanie napięcia. 



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 SIŁOWANKI

W parach. Wzajemne przepychanie się różnymi częściami ciała: plecami stopami, ramionami, itd... 

Super Glue. Dzieci kładą się na podłodze, znajdują dla siebie wystarczającą ilość miejsca tak, by się nie 
dotykać. Na hasło nauczyciela dzieci przyklejają do podłogi wymieniona część ciała:  plecy, ręce, nogi, 
prawą dłoń, lewą stopę, głowę, itp.). Nauczyciel podchodzi i u kilkorga dzieci sprawdza czy klej jest 
wystarczająco mocny – próbując oderwać daną część ciała od podłoża lub ją przesunąć. Po chwili 
rozluźnienia zmieniamy część ciała, która ma zostać przyklejona.



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 

● stworzenie w sali kącika aktywności, zawierającego pomoce stymulujące zmysł propriocepcji (tzw. 
„czucie głębokie”) – np. piankowa pufa do skakania, ciężkie zabawki, gniotki, itp.

● regularne stosowanie stymulacji przedsionkowej (krótki, ale intensywny ruch), zakończonej stymulacją 
proprioceptywną

● zapewnienie dostępu do przedmiotów stymulujących zmysł dotyku (skrzynka sensoryczna)



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 ODREAGOWANIE NAGROMADZONYCH EMOCJI

Galaretki. Skaczemy do góry, aby odnaleźć swój środek ciężkości. Następnie wyobrażamy sobie, że nasze stopy 
zostały przyklejone do podłogi za pomocą bardzo mocnego, magicznego i niewidzialnego kleju- nie mogą więc 
się poruszać. Na umówiony znak całe nasze ciało ma zacząć się trząść niczym galaretka. Pamiętaj zwłaszcza o 
kolanach! Na słowo stop galaretki zatrzymują się i stają nieruchomo. Sekwencję powtarzamy kilka razy. 

Spaghetti. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy wiązką surowego, twardego spaghetti, stoimy prosto i sztywno, 
napinamy mięśnie. Wskakujemy do garnka z wodą (skok). Po chwili makaron zaczyna mięknąć - stajemy się 
coraz bardziej elastyczni, wyginamy ciało na wszystkie strony, rozluźniamy mięśnie i powoli opadamy na 
podłogę tworząc luźny kłębuszek. Zachowujemy się tak jak gotowane, miękkie spaghetti do momentu, aż 
nauczyciel powie: „sos pomidorowy!”



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 MASAŻYKI

Koło masażu
Dzieci siadają w kole na podłodze tak, aby ich ręce mogły dotykać ramion dziecka siedzącego przed nimi... Kładą ręce na 
ramionach znajdujących się przed nimi i delikatnie masują. Mogą je głaskać lub ugniatać jak ciasto, mogą je gładzić jak 
poduszkę lub opukiwać je, jakby grały na bębenku... Od czasu do czasu mogą także „przejechać” po plecach całą dłonią.       
Potem przekręcają się w drugą stronę i robią masaż nowym ramionom znajdującym się przed nimi.

Masaż - spacer
Wyruszamy w drogę (uderzamy dłońmi płasko w uda, naśladując odgłosy).
Teraz trochę pobiegniemy ( szybciej uderzamy).
Wyprzedza nas jeździec na koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia).
Przechodzimy przez most (bijemy się w pierś).
Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć ( czubkami palców dotykamy ud).
Zaczyna wiać wiatr, coraz silniejszy huragan ( wydmuchujemy powietrze, naśladujemy gwizd wiatru).
Sarenka ucieka wielkimi skokami ( uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę i ponownie uderzamy uda).
Wracamy pomału do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szorując nogami (dłonie udają wolne kroki).



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 

ĆWICZENIA ODDECHOWE

KWIAT: wyobrażamy sobie, że trzymamy w dłoni pachnący kwiat, wąchamy go wciągając 
powietrze głęboko do płuc… po chwili wypuszczamy powietrze tak jakbyśmy chcieli  
zdmuchnąć wszystkie płatki, dmuchamy jak najdłużej potrafimy!

GASZENIE POŻARU: pocieramy jedną dłoń o drugą tak, by stały się gorące, a następnie 
staramy się dmuchać na dłonie jak najsilniej i jak najdłużej – uff. pożar ugaszony



Gry i zabawy „przeciwko agresji”
 ĆWICZENIA UWAŻNOŚCIOWE

Wewnętrzny zegar: obserwujemy na zegarze ile trwa minuta, potem dzieci same próbują oszacować, 

kiedy upłynie minuta – leżą wygodnie, kto uzna, że minęła minuta wstaje i np. wrzuca kulkę do słoika

„Coś miłego”: wszyscy siedzą w kole, nauczyciel prosi dzieci, by zamknęły oczy, a następnie 

zapowiada, że każdemu z nich da do dotknięcia „coś miłego” (puszek, pachnący kwiat, 

pomponik...itp.)



 

„Polecjaki” :  



 



 



 



 



 



 



 Dziękuję za uwagę:)
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