
Witam serdecznie,

w ramach zajęć z psychologiem przesyłam Państwu materiały do indywidualnej pracy

z dzieckiem. Proszę o wybranie i dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości i

potrzeb Państwa dziecka. Materiały mają na celu wspieranie między innymi rozwoju

emocjonalnego, społecznego, percepcji wzrokowej, motoryki małej, myślenia

przyczynowo- skutkowego.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres mailowy:

magdalena@elzbietanki.pl

_____________________________________________________________________

Ćwiczenie 1

Prosze o wysłuchanie z dzieckiem piosenki. W zależności od możliwości dziecka śpiewamy

i pokazujemy przedstawiane w piosence emocje (można do tego wykorzystać ilustracje

zamieszczone poniżej).

Piosenka ,, Nasze emocje” Śpiewające Brzdące”

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4

Refren:

Radość, smutek, złość i strach,

tyle uczuć mieszka w nas.

To emocje nasze są,

które wyjść na zewnątrz chcą.

1. Płyną z serca spontanicznie,

od kołyski w nas mieszkają

i się zdarza bardzo często,

że o osobie znać nam dają.

Refren: Radość, smutek, złość i strach...

2. Nie ma wcale nic w tym złego,

że się czasem zezłościmy,

że czujemy wstyd lub smutek,

my z tym sobie poradzimy.

Refren: Radość, smutek, złość i strach…

3. Wygonimy wszystkie strachy

mailto:magdalena@elzbietanki.pl
https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


damy w kość okropnej złości

i zadbamy by najwięcej było śmiechu i radości.

Refren: Radość, smutek, złość i strach...

Ćwiczenie 2

,,Magiczna podróż’’ - proponuje wykonać z dzieckiem samoloty z papieru, które będą

rekwizytem potrzebnym do tego ćwiczenia. Ma ono na celu rozwijanie kompetencji

emocjonalnych dziecka - wspiera naukę regulacji emocjonalnej.

W tym ćwiczeniu prowadzimy rozmowę z dzieckiem. Pytamy o tym, jaka super moc

przydałaby się nam w podróży na koniec świata. Jeśli dziecko nie ma pomysłu, pomagamy

mu. Zastanawiamy się następnie wspólnie nad tym - kto ma takie super moce? Kto mógłby

nam towarzyszyć w tej podróży? Wszystkie odpowiedzi rysujemy na naszych samolotach.

Później kładziemy się na plecach, a samoloty lądują na naszych brzuchach. Oddychamy

szybko (dokładnie tak, jak kiedy odczuwamy silne emocje). Obserwujemy jak naszym

samolotom trudno się utrzymać, tak samo jak nam trudno w takich emocjach zachować się

właściwie. Kiedy nasz oddech zwalnia, samolotowi jest łatwiej, tak jak i nam kiedy jesteśmy

spokojni. To lekcja tego, że kontrola oddechu jest jedną ze strategii radzenia sobie w

emocjach.



Ćwiczenie 3

,,Gniotek” - to kolejne zadanie mające na celu wspieranie regulacji emocjonalnej dziecka.

Jest to też dobre ćwiczenie wspierające motorykę małą. Do tego ćwiczenia potrzebna jest

mąka ziemniaczana, plastikowa butelka i balon.

Do plastikowej butelki proszę wsypujemy mąkę. Następnie należy nadmuchać balon i

nałożyć go na szyjkę butelki. Następnie należy odwrócić wszystko do góry nogami, tak by

mąka przesypała się do balona. Balon należy ściągnąć delikatnie z butelki i zawiążcie

supełek. Teraz czas na ozdabianie! Balon można też wypełnić też ryżem lub kaszą.

Należy wytłumaczyć dziecku cel używania gniotka, dostosowując komunikat do jego

możliwości np. ,, Kiedy jest zły możesz wziąć gniotek - ściskać go, ugniataj. Razem z

gniotkiem poradzicie sobie ze złością i przywrócicie uśmiech na twarzy”.

Ćwiczenie 4

,,Dom dla emocji’’ - celem ćwiczenia jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych - uczenie

doświadczania emocji poprzez ciało, nazywania ich.

Do tego ćwiczenia potrzebny jest duży arkusz szarego papieru, brystolu, lub gazety.

Zadaniem dziecka jest położenie się na nim tak, by można odrysować kształt jego ciała.

Należy odrysować kształt ciała dziecka a następnie porozmawiać z dzieckiem o tym, że

emocje mieszkają w naszym ciele i będziemy teraz zaznaczać to na rysunku.

Do zaznaczania możecie użyć różnych plastycznych materiałów: kredek, farb, ale także

bibuły, plasteliny, wydzieranek.

Należy poprosić dziecko, by przypomniało sobie kiedy ostatnio czuło radość/ smutek/złość/

strach. Jak się wtedy czuło? Co działo się z jego ciałem? Jak czuł się brzuch, nogi, ręce? Jeśli

dziecku trudno odpowiedzieć na to pytanie, prosimy je, aby pokazało jak się złości (dzieci

zazwyczaj wtedy automatycznie zaciskają zęby, pięści, tupią nogami), wtedy wystarczy, że

pomożemy mu to zauważyć. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Każdy z nas może

inaczej doświadczać poszczególnych emocji.

Ćwiczenie 5

,,Wulkan” - zachęcam Państwa do wykonania z dzieckiem tego eksperymentu.

Rozbudza on ciekawość świata i pobudza zmysły, a jednocześnie jest tłem do rozmowy o

emocjach. Do jego wykonania potrzebujemy wysokiego, przeźroczystego naczynia,

barwnika, octu sody i ciepłej wody.



Do naczynia wlewamy wodę i pytamy dziecko czy patrząc przez naczynie widzi to, co

znajduje się za nim. Wszystko jest w tym momencie przezroczyste, więc odpowiedź powinna

brzmieć "tak". Dokładnie tak samo dobrze widzimy świat, gdy jesteśmy spokojni. Teraz

należy zabarwić wodę barwnikiem spożywczym lub bibułą. Przez kolorową wodę trudniej

dostrzec szczegóły, tak samo kiedy w naszym życiu zaczyna się coś dziać i pojawiają się

silne emocje.

Teraz dodajemy łyżeczką odrobinę sody i mieszamy.

Kolejny krok to wlanie octu w takiej samej ilości jak użytej woda. Teraz nie mamy zupełnie

kontroli nad tym co się dzieje. Tak samo trudno nam kontrolować swoje emocje.

Czekamy chwilę aż piana się uspokoi. Tak uspokaja się nasz umysł, jeśli tylko zatrzymamy

się w działaniu.

Ćwiczenie 6

,,Miny - mimika”( ilustracje niezbędne do wykonania ćwiczenia znajdują się w załączniku)

Wspólnie z dzieckiem oglądamy ilustracje z twarzami wyrażającymi różne emocje. Należy

też je nazwać tak, by mieć pewność, że każdy wie co przedstawia dany obrazek. Następnie

dziecko losuje jeden obrazek, nie pokazując go rodzicowi, próbuje zrobić taką samą minę.

Waszym zadaniem jest odgadnąć co to za emocja. Później następuje zmiana.

Ćwiczenie 7
,,Historyjki” (można wykorzystać do tego ćwiczenia dla ułatwienia zestaw ilustracji z

twarzami z  poprzedniego zadania).

Ćwiczenie ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych dziecka.

Opowiadamy historyjki, a zadaniem dziecka jest powiedzenie lub pokazanie na obrazkach co

czuje ich bohater.

- Twój kolega wziął z Twojego domu Twoją ulubioną zabawkę, bez zapytania Cię o

zgodę.

- Masz ochotę grać w grę, ale Twoi rodzice każą Ci iść do babci na obiad.

- Kolega nie chce się z Tobą bawić.

- Wygrałeś wyścig, dobiegłeś pierwszy na metę.

- Twoja koleżanka dostała nowy zestaw klocków, o którym tak bardzo marzyłeś.

- Grałeś z kolegą w grę, nie udało ci się wygrać.



- Budowałeś wieże z klocków a kolega zburzył Ci ją.

Ćwiczenie 8

,, Układanie w kolejności”

Ilustracje do ćwiczenia znajdują się w załącznikach.

Jeśli jest możliwość - obrazki można wydrukować, jeśli nie - można pokazywać na ekranie.

Ćwiczenie ma celu rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, spostrzegawczości i

logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest ułożenie historyjek obrazkowych (lub

wskazanie)  w odpowiedniej kolejności.

Ćwiczenie 9

Opisz obrazki - ćwiczenie ma na celu rozwijanie umiejętności nazywania emocji, rozwijanie

kompetencji społecznych,  myślenia przyczynowo- skutkowego.

Zadaniem dziecka jest opisanie obrazków przedstawionych poniżej i odpowiedzenie na

pytania.

1. Kto jest na zdjęciu?

2. Opisz jak wyglądają dzieci i co robią.

3. Co czują dzieci?

4. Co mogą mówić?



1. Kto jest na zdjęciu?

2. Jak wygląda dziewczynka?

3. Co mogła robić przed chwilą?

4. Jak się czuje?

1. Kto jest przedstawiony na zdjęciu?

2. Opisz jak wyglądają te osoby

3. Gdzie się znajdują?

4. Co czują?



Ćwiczenie 10

,, Znajdź różnice”

Zadaniem dziecka jest znalezienie 5 różnic między obrazkami. Dzięki temu zadaniu

ćwiczymy percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.



Ćwiczenie 11

,,Wykluczanie ze zbioru’’ (zadanie w załączniku).

Ćwiczenie wspiera rozwój funkcji poznawczych takich jak myślenie.

Zadaniem dziecka jest wskazanie elementu, który nie pasuje do pozostałych. Zachęcam także

do zapytania dziecko o to, dlaczego dany element nie pasuje, aby prześledzić jego tok

myślenia i sprawdzić, czy jest poprawny.

Opracowała:

Magdalena Nowak

psycholog


