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Rozwijane umiejętności: 

✓ identyfikowanie przeżywanych emocji, 

✓ wyrażanie emocji za pomocą rysunku, symboli, kolorów, 

✓ motoryka mała. 

 

Do uzupełnienia kart pracy potrzebne będą: 

✓ kredki, mazaki. 

 

Zestaw zawiera 4 karty pracy dotyczące emocji i uczuć dziecka. Wypełnienie kart pracy 

ma na celu uświadomienie dziecku źródeł przeżywanych emocji oraz możliwych 

sposobów radzenia sobie z nimi. Dla osoby dorosłej prace dziecka mogą stanowić 

istotną informację na temat jego potrzeb. 

 
Ważne jest, aby: 

✓ zapewnić dziecku dostęp do kolorowych kredek  
i mazaków, 

✓ zachęcać dziecko do używania kolorów 
kojarzących, 

✓ rozmawiać z dzieckiem o tym, w jakich sytuacjach 

przeżywa poszczególne stany emocjonalne, w jaki 

sposób może sobie z nimi radzić, z kim może 

dzielić się informacją o swoich przeżyciach, 

✓ przypomnieć dziecku, że  zawsze  może  zwrócić  się  do  dorosłego  z  prośbą 

o pomoc lub porozmawiać zawsze, kiedy tego potrzebuje. 

✓ nie pospieszać dziecka i zapewnić mu tyle czasu do pracy, ile potrzebuje, 

✓ mobilizować dziecko do pracy. 
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Wyrzuć z siebie gniew! 
Na środku kartki narysuj lub napisz, co ostatnio bardzo Cię rozgniewało. Następnie 

dookoła napisz lub narysuj, co lub kto może pomóc Ci poradzić sobie z gniewem. 
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Podziel się radością! 
Na środku kartki narysuj lub napisz, co ostatnio sprawiło Ci ogromną radość. 

Następnie dookoła napisz lub narysuj, z kim i w jaki sposób najchętniej dzielisz się 

swoją radością. 
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Opowiedz o smutku 
Na środku kartki narysuj lub napisz, co ostatnio wywołało u Ciebie uczucie smutku. 

Następnie dookoła napisz lub narysuj, co lub kto może pomóc Ci poradzić sobie ze 

smutkiem. 
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Powiedz, czego się obawiasz 
Na środku kartki narysuj lub napisz, czego obecnie najbardziej się boisz. Następnie 

dookoła napisz lub narysuj, z kim możesz porozmawiać o swoim lęku i co sprawia, 

że przestajesz się bać. 
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