
Zajęcia: Porozmawiaj z dzieckiem o smutku. 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, w wygodnym miejscu.  Dorosły 

rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich : Co dobrego, miłego, przyjemnego dziś się wydarzyło? 

Na koniec odpowiada dorosły.  

Dorosły informuje dziecko/ dzieci, że dziś porozmawiają o smutku, zaznacza, że każdy z nas 

odczuwa smutek, jest to naturalne, normalne i potrzebne nam do właściwego funkcjonowania. 

Zadanie 1: Wspólnie z dzieckiem warto zastanowić się skąd wiemy, że inna osoba jest smutna, 

skąd wiemy, że my jesteśmy smutni. Wasze pomysły zapiszcie na kartkach lub rysujcie. Dorosły 

powinien prowadzić rozmowę tak aby podawać zarówno pomysły dotyczące wyglądu 

zewnętrznego jak i myśli nam towarzyszących, zachowań. Wykorzystując posiadane pomysły 

wspólnie z dzieckiem możemy stworzyć definicję smutku. 

Zadanie 2: Podzielmy z dzieckiem oznaki smutku na te, które dotyczą wyglądu np. kąciki ust 

obniżone, smutna mina, płacz, wzrok opuszczony itp., oraz na, te które dotyczą myśli, uczuć, 

wypowiadanych słów. Warto aby dziecko wyniosło z tego, że każdy odczuwa i prezentuje smutek 

na swój własny sposób, czasem zobaczymy sporo z prezentowanych pomysłów, czasem mniej, 

czasem zupełnie coś innego. 

Zadanie 3: Należy przygotować postacie wycięte z gazet, lub wydrukowane z Internetu 

przedstawiające smutnych ludzi w różnych sytuacjach. Następnie dorosły pokazuje je dziecku                       

i wspólnie próbują ułożyć historię dlaczego ta osoba czuje właśnie smutek. Następnie zarówno 

dziecko jak i dorosły określają w jakich momentach czują smutek najczęściej (można narysować 

sytuację smutku, napisać, opowiedzieć). 

Zadanie 4: Dziecko wraz z dorosłym tworzą portrety swojego smutku. Namawiamy dziecko aby 

ten portret smutku przemieniło na coś śmiesznego, zabawnego. 

Zadanie 5: Szukamy własnych sposobów na radzenie sobie w sytuacjach gdy jesteśmy smutni. 

Ważne aby w tym miejscu podkreślić, że nie mamy tłumić czy zwalczać swojego smutku.                         

W zależności od pomysłów podawanych przez dziecko zwracamy uwagę na to, że płacz jest 

naturalnym zachowaniem, które nam pomaga, że zawsze możemy powiedzieć osobie bliskiej o 

smutku itp. Przytaczane sposoby można wypisać na kartce i zachować dla siebie aby później z 

nich skorzystać (przykłady: przytulić się do mamy, obejrzeć bajkę, wypłakać się, powiedzieć 

komuś bliskiemu, aktywność fizyczna, malowanie, rysowanie, prowadzenie dziennika/pamiętnika, 

spacer itp.).  



Warto zakończyć podsumowaniem i ulubioną wspólną zabawą. 

 


