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Karty pracy przeznaczone dla uczniów klas IV–VI 

 
Rozwijane umiejętności: 

✓ rozwijanie sytuacji społecznych związanych z emocjami, 

✓ określanie i nazywanie stanów emocjonalnych i nastroju, 

✓ radzenie sobie ze stresem w sytuacjach społecznych, 

✓ efektywna komunikacja. 

 

Do uzupełnienia kart pracy potrzebne będą: 

✓ ołówek lub długopis. 

 

Zestaw zawiera 3 karty pracy,  na  których  opisane  są  złożone  sytuacje  społeczne,   

w których motywacja i zachowanie nie jest jednoznaczna – postaci mają różne 

wyobrażenie o tym, co ich spotkało. Zadaniem dziecka jest uzupełnić dymki, w których 

bohaterowie próbują określić własne emocje i to, co sprawiło, że znaleźli się w trudnej 

sytuacji. 

 
Ważne jest, aby: 

✓ pomóc uczniowi zrozumieć ciąg zdarzeń 
opisanych w historyjce, 

✓ reagować na propozycje ucznia w sposób 
empatyczny, unikać oceny, 

✓ zadawać uzupełniające ćwiczenie pytania 

otwarte, które pomogą dziecku poszerzy 

rozumienie sytuacji społecznych. 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji społecznych 

i nazywania emocji 
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Rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji społecznych i nazywania emocji 

 

 

Czasem nawet wśród najbliższych przyjaciół zdarzają się nieporozumienia. Tak było z Konradem i Staszkiem. Spędzali ze sobą 

całe dnie, rozmawiali o wszystkim. Któregoś dnia Staszek zwierzył się Konradowi z tego, że jego rodzice się kłócą. Konrad, 

martwiąc się o przyjaciela, opowiedział o tym w szkole. Staszka to bardzo zdenerwowało. Chłopcy się pokłócili. 

Zastanów się, jakie uczucia i myśli towarzyszyły chłopcom. 
 
 

Wiesz co, czuję się… 

 

Nie spodziewałem się, że… 

Liczyłem na to, że… 

Gdy opowiedziałeś mi o tych łótniach, 

myślałem, że… 

 

Nie wiedziałem… 

Starałem się… 
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Kiedy działałam, myślałam, że… 

Teraz czuję się… 

Jest mi… 

Rozumiem, że… 

 

Nie zgadzam się na to, by… 

Jest mi… 

Czuję się… 

 

Anka jest wrażliwą dziewczyną. Gdy na ulicy zobaczyła bezdomną starszą panią, która prosiła o pomoc, nie myśląc wiele 

pobiegła do domu i zabrała z szafy najcieplejszy płaszcz mamy, by dać potrzebującej kobiecie. Wybiegając, złapała również 

trochę pieniędzy, które leżały na ławie naszykowane, by zapłacić za szkolne obiady.  Mama Ani nie była jednak zadowolona   

z zachowania córki. Pomóż im wytłumaczyć ich emocje i motywacje. 
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Mam nadzieję, że… 

Trudno mi z … 

Chciałbym… 

Na samą myśl o byciu przewodni iem 

czuję…. 

Nie wyobrażałem sobie, że… 

Jestem pełen… 

Franek nie lubi, kiedy coś się dzieje nagle lub niezgodnie z planem. Gdy okazało się, że cały tydzień będzie szkolnym 

przewodnikiem nowego kolegi, który dołączył do klasy, nogi się pod nim ugięły, a w gardle poczuł ścisk. Oskar – nowy uczeń 

– również nie czuł się najlepiej  pierwszego  dnia  w  nowym  środowisku,  ale  starał  się  tego  po  sobie  nie  pokazywać.  

Co się działo w głowach chłopców? 
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