
Zajęcia dotyczące odrazy. 

Dorosły siada z dzieckiem przy stole, na podłodze, tam gdzie będzie wygodnie.                            

Na początku każdy uczestnik odpowiada na pytanie co miłego, fajnego, super dziś                       

się wydarzyło? Uczymy się cieszyć z drobiazgów. Każdy uczestnik odpowiada na pytanie                    

jak się dziś czuje? Wspólnie próbujemy nazwać odczuwane emocje. Następnie dorosły 

informuje, że dziś porozmawiają o odrazie. 

Zadanie: Dorosły wspólnie z dzieckiem/ dziećmi zastanawia się czym jest odraza (burza 

mózgów, można poszukać definicji w Internecie). Wszyscy uczestnicy tworzą definicję 

odrazy z przytoczonych pomysłów i zdobytych informacji. Można napisać definicję, zrobić 

mapę myśli, wypisać od myślników. Warto określić jakie natężenie ma to uczucie,                                    

jak je odbieramy. 

Zadanie: Wszyscy wspólnie określają jakie sygnały wysyła ich ciało gdy pojawia                                

się obrzydzenie np. uczucie mdłości, wykrzywione usta itp. Ustalają skąd mogą wiedzieć,                              

że druga osoba czuje odradzę. 

Zadanie: Dorosły wspólnie z dzieckiem/ dziećmi określa w jakich sytuacjach wszyscy 

odczuwają odrazę (wstręt, obrzydzenie). Młodsze dzieci mogą narysować takie sytuacje, 

starsze i dorosły wypisać. 

Zadanie: Potrzebne: zdjęcia z różnych gazet, z Internetu osób odczuwających obrzydzenie.  

Podane wcześniej sytuacje, w których jest odczuwana odraza oraz posiadane zdjęcia  można 

pogrupować np. jedzenie, zapachy, rzeczy o różnych fakturach, zachowania itp. Celem tego 

zadania jest zwrócenie uwagi wszystkich uczestników na to, że każdy z nas czuje odrazę                         

w różnych sytuacjach życia codziennego.  

Zadanie: Wspólne zastanawianie się jak można sobie poradzić w sytuacjach, w których 

czujemy odrazę. Przykłady: unikanie potraw, oddychanie przez usta w pewnych sytuacjach 

aby nie czuć zapachu, oswajanie się np. z materiałem najpierw dotknięcie jednym palcem,                            

po czasie dwoma, później dłonią itp. 

Zadanie: Dorosły rozmawia z dzieckiem/ dziećmi jak wyobraża sobie swoją odrazę. 

Motywuje do narysowania portretu swojej odrazy. Później dziecko może przerobić portret 

odrazy na coś zabawnego, śmiesznego. 

Podsumowanie: Warto zwrócić uwagę dziecka, że każdy z nas odczuwa odrazę. Nie jest                      

to uczucie przyjemne, dlatego ważne jest aby mieć z tyłu głowy sposoby radzenia sobie z nią. 

Wspólna rozmowa co było miłe podczas zajęć, co nieprzyjemne, co zabawne.  

 

 


