
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. 

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 na nie również dorosły. 

Dorosły informuje, że przygotował dziś kilka zabaw. Polecam zapoznanie się z zabawami 

oraz wybranie tej, która wydają się Państwu ciekawa i pomocna w obecnej sytuacji. 

Zadanie 1: Należy przygotować zdjęcia z Internetu, wycinki ze starych gazet osób, które 

przedstawiają różne stany emocjonalne. Rozkładamy zdjęcia  przed dzieckiem/ dziećmi, 

następnie prosimy o podanie wszystkich smutnych/ szczęśliwych/ złych itp. Otrzymując 

grupę zdjęć dorosły pyta skąd dziecko wiedziało, że osoba na zdjęciu jest szczęśliwa/ 

smutna/zła itp. Później można zamienić się rolą z dzieckiem. Warto porozmawiać i porównać 

jak każdy z uczestników odbiera i interpretuje widziane zdjęcia. 

Zadanie 2: Dorosły lub dziecko/dzieci wymyślają sobie, którą ze znanych emocji chcą 

przedstawić. Następnie każdy próbuje pokazać daną emocję wyrazem twarzy, postawą. Inne 

osoby zgadują jaka to jest emocja. 

Zadanie 3: Należy przygotować kilka małych karteczek, na których zapisujemy następujące 

stwierdzenia, pytania: Jakie jest Twoje ulubione miejsce w domu?, Jaki jest Twój ulubiony 

przedmiot w szkole?, Jakie masz hobby?, Jaka jest Twoja ulubiona bajka/film?, Jaka jest 

Twoja ulubiona potrawa? Uśmiechnij się do wszystkich pozostałych graczy. Zrób smutną 

minę, niech każdy gracz ją powtórzy. Powiedz każdemu z graczy coś miłego. Powiedz kiedy 

się boisz. Co najbardziej lubisz w osobie siedzącej po prawej stronie?, Opowiedz 

najzabawniejszą historię jaka Ci się przydarzyła. Opowiedz najbardziej przerażającą historię 

jaka Ci się przydarzyła. Czy chciałbyś o coś zapytać innego gracza?, Jak wygląda Twoja 

wymarzona niedziela/ sobota?, Jak chciałbyś spędzić swoje urodziny?, Jakie jest Twoje 

największe marzenie? Gdybyś wygrał milion złotych co byś zrobił? Co umiesz robić dobrze?, 

Co Ci zazwyczaj nie wychodzi?, Jaki prezent sprawiłby Ci największą radość?,                                

Co najbardziej lubi robić mama/tata? Jak lubisz wspólnie spędzać czas z bliskimi?, Czy lubisz 

spędzać czas z bliskimi?, Co moglibyście zmienić w swoim funkcjonowaniu?. Jeżeli dorosły 

ma pomysł na inne pytania dopisuje je również. Następnie wszyscy losują naprzemiennie 

kartki i odpowiadają na pytania/ stwierdzenia. 

Zadanie 4: Należy przygotować farby lub kredki, białą kartkę, apaszkę lub coś innego czym 

można zasłonić oczy. Zabawa polega na stworzeniu wyjątkowej pracy plastycznej                                

z dzieckiem. Dziecko powinno mieć zawiązane oczy, dorosły pomaga i kieruje ręką dziecka 

przy nabieraniu farb, wybieraniu kredki, trafianiu na kartkę. Po skończonej pracy dziecko i 

rodzic zgadują co zostało namalowane. Następnie następuje zamiana ról. 

Zadanie 5: Należy przygotować kartki i kredki. Dorosły i dziecko na kartce papieru rysuje 

swój portret. Następnie uczestnicy wymieniają się kartkami. Zadaniem każdego jest 

dorysowanie/ pokolorowanie miejsca, za które cenimy drugą osobę np. serce, piękne oczy itp. 

 


