
1. "Plakat zachęcający" - Plakat zachęcający do kontaktu z pedagogiem i psychologiem. 

2.  https://drive.google.com/open?id=1xIj5CK33aZCwzqgeh_GnOUHsGWo-vZST  

-  Czas wolny, co z nim zrobić? Prezentacja pedagogizująca. 

3.  "Co możesz" - Broszura pedagogizująca. Czego potrzebujesz w tym okresie? 

4.  "Nastolatki" - Nastolatku. Plakat pedagogizujący. 

5.  "pozytywy" -  Postaw na Pozytywy. Broszura z propozycjami aktywności. 

6.  "Chaplin" - Charlie Chaplin humor. 

 

"Ćwiczenia"  -  do klasy 3. SP Ćwiczenia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

https://drive.google.com/open?id=1xIj5CK33aZCwzqgeh_GnOUHsGWo-vZST%20










 

 

Ćwiczenia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 
 

Zapraszam do przeczytania wiersza Doroty Gellner 

 „ Zły humorek”. 

 

„Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość wyłazi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami! 

A dlaczego? 

Nie wiem sama . 

Nie wie tata, nie wie mama... 

tupię nogą, drzwiami trzaskam 



i pod włos kocura głaskam. 

Jak tupnęłam lewą nogą nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam 

-taka zła okropnie byłam. 

Mysz wyjrzała z nory: 

-Co to za humory? 

Zawołałam: Moja sprawa! Jesteś zbyt ciekawa 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam robić by mi przeszło?! 

Wyszłam z domu na podwórze, 

wpakowałam się w kałużę. 

Widać, że mi złość nie służy, skoro wpadłam do kałuży. 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

wcale nie jest mi wesoło... 

Nagle co to? 

Ktoś przystaje. Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, tam ktoś duży – wyciągają mnie z kałuży. 

Przyszedł pies i siadł koło mnie, 

kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: 

-pobrudziłaś się troszeczkę! 

Widzę, że się pobrudziłam, ale za to złość zgubiłam, 

pewnie w błocie gdzieś została, 

Nie będę jej szukała!” 

 

Teraz porozmawiajmy proszę, na temat wiersza: 

-Kto występował w wierszu? 



-Jakie humory miała Kasia? 

-Komu Kasia robiła na złość? 

-Kto pomógł Kasi? 

-Kiedy Kasia zgubiła zły humor? 

A Ty …. 

-Jak się zachowujesz kiedy opanuje Ciebie złość? 

-Czym się może skończyć niepanowanie nad złością? 

Pobawmy się: 

Do zabawy będzie Ci potrzebny tylko balon.  

Napełnij balon powietrzem.  

A teraz wyobraź sobie, że ten balon jest pełen gniewu i złości…. 

Pomyśl jak możesz usunąć gniew i złość z balona ? 

Którą opcję byś wybrał: 

Określ w jaki sposób można dać ujście swojej złości 

1. Możesz dotąd napełniać balon powietrzem, aż pęknie, 

2.Możesz powoli wypuszczać powietrze z balona, 

3. Możesz na nim usiąść, by powietrze uszło z hałasem, 

4. Może masz inny pomysł na pozbycie się złości… 

Pomyśl i odpowiedz na pytanie, jak poradziłeś sobie z balonem pełnym złości? I czy to jest według 

Ciebie najlepsze rozwiązanie? 

Życzę Ci miłego dnia, dużo uśmiechu, pozdrawiam 

Anna Bogacz- pedagog szkolny 

 

Ćwiczenia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 
 

 

Nauczymy się odczytywać i rozpoznawać emocje. 



Zabawa „ Uzupełnij zdania” 

Ja podaję Ci początek zdania, a Ty zakończ je zgodnie ze swoim 

doświadczeniem: 

 

1. Boję się, że……………………………………………………………………………………………….. . 

2. Smucę się, gdy…………………………………………………………………………………………… . 

3. Złości mnie, że…………………………………………………………………………………………… . 

4. Cieszę się, gdy……………………………………………………………………………………………. . 

Pomyśl, jakie emocje wyrażały powyższe zdania? 

 

Które zdanie wyrażało złość?.......................... 

Które zdanie wyrażało smutek?....................... 

Które zdanie wyrażało radość?........................ 

Które zdanie wyrażało strach?......................... 

 

Mam nadzieję, że zadanie nie sprawiło problemu. 

 

Poniżej przedstawiłam różne wyrazy twarzy. Spróbuj określić jakie emocje 

one wyrażają. 

Życzę miłej zabawy, pozdrawiam pedagog szkolny Anna Bogacz 

 

 

 



 

 


