
 

Dnia 4 listopada 2013r.uczniowie klasy III wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez 

pedagoga szkolnego. Celem warsztatów było uświadomienie dzieciom możliwości panowania nad 

swoimi emocjami, kształtowanie umiejętności rozładowania złości.    

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA 

Temat: Jak sobie radzić ze złością?  

Czas trwania: 45 minut 

Ilość osób: 15 

Wiek: klasa III 

Cele szczegółowe:  

uczeń potrafi: 

• radzić sobie z napięciem pojawiających się w trudnych sytuacjach, 

• umie nabierać właściwego dystansu do sytuacji stresujących, 

• poznaje różne sposoby unikania stresu. 

Metody pracy: zabawa, drama, burza mózgów ,dyskusja 

Forma zajęć: zbiorowa, indywidualna, praca w grupach   

Przebieg zajęć.  

Powitanie 

Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel wita dzieci: Witam wszystkie dzieci, które się nie wyspały..., mają 

siostrę,.... mają brata,.... mają jasne włosy,...., wstały prawą nogą,.... wstały lewą nogą itp. Dzieci, 

które czują się powitane machają rączką.  

 

 

ZŁOŚĆ 
Złość to emocja (uczucie). Jest związana z mobilizacją energii i pojawia 
się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę 
(szeroko rozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nas celu. Przeżywają 
ją wszyscy i nie mamy wpływu na jej pojawienie się. Dlatego 
złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć 
natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość. 



Zabawa integracyjna „Tratwa ratunkowa” 

Prowadzący kładzie duży karton na podłodze i wyjaśnia, że 

przedstawia on tratwę ratunkową. Dzieci mają zmieścić się 

na niej stojąc przynajmniej jedną nogą na tratwie przez 

kilka sekund. Mogą trzymać się wzajemnie, aby zmieściło 

się jak najwięcej osób. 

 

 

DYSKUSJA-rozmowa z dziećmi o uczuciach  i sytuacjach pozytywnych i negatywnych.  

„Szukanie złości w samym sobie”.  

• Na narysowanej sylwetce człowieka dziecko 

zaznacza, gdzie mieści się jego agresja. 

• Dzieci omawiają rysunki –  zastanawiają się nad 

swoją złością, nazywają ją słowami. 

• Każde dziecko zastanawia się, co jest w nim dobrego 

i spisuje to na dodatkowej kartce.  

 

Drama w wykonaniu par lub trójek: „Odegraj scenkę przedstawiającą złość, agresję”. Po każdej 

scence następuje analiza zachowań dzieci.  

 

„Wymówki” 

Dzieci, które zachowują się agresywnie wobec innych, często nie są w stanie przejąć odpowiedzialności za 

swoje postępowanie. Za pomocą tego ćwiczenia można ujawnić powszechnie stosowane wymówki. 

Wszystkie dzieci siedzą w kręgu. Każde z nich ma ołówek i kartkę papieru, na której notuje 
początek zdania opisujący agresywne zachowanie, np.: 

• „Uderzyłem...” 



• „Rzuciłem kamieniem...” 

• „Oplułem...” 

• „Kopnęłam...”  

Następnie każde dziecko zagina kartkę tak, aby nie było widać jego pisma i podaje ją dalej zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Kolejne dziecko kończy to zdanie, zaczynając od „ponieważ...” i 
podając typowe usprawiedliwienie wybuchów złości, np.: 

„... ponieważ zabrała mi piórnik”, 

„... ponieważ to było moje krzesło”.   

To samo dziecko pisze kolejny „agresywny” początek zdania, zagina kartkę i przekazuje ją dalej. 
Kiedy na każdej kartce zabraknie już miejsca, dzieci rozwijają je i czytają na głos. W trakcie 
rozmowy, na zakończenie, nauczyciel podkreśla to, jak często – również w rzeczywistości – 
powtarzają się określone, agresywne sposoby zachowania i występują ich domniemane przyczyny. 
Ponadto wskazuje, że często chodzi w takich przypadkach raczej o złe przyzwyczajenia niż o 
uzasadnione i usprawiedliwione wybuchy złości, a także o wymówki, a nie o prawdziwe powody.  

„To mnie złości” 

Dzieci siedzą w kole, każde ma kartkę papieru i kredki, rysuje na niej sytuacje, które powodują, że 

staje się agresywne. Kiedy wszyscy skończą, nauczyciel kładzie na stoliku obrazki czystą stroną do 

góry i dokładnie miesza. Następnie wybrane dziecko losuje poszczególne rysunki, a grupa próbuje 

odgadnąć, kto się w takiej sytuacji denerwuje. 

Celem tego ćwiczenia jest nauczyć się lepiej rozumieć siebie samego i wydarzenia, które wywołują 

u poszczególnych dzieci agresywne zachowanie, a o których pozostali nic nie wiedzą i nawet 

niczego nie podejrzewają. Pozwoli to na unikanie określonych sytuacji w przyszłości.  

 

„Start rakiety” – przezwyciężanie napięć 

Dzieci: 



• bębnią palcami po blacie stołu, najpierw cicho i powoli, a potem szybciej i głośniej, 

• uderzają płaskimi dłońmi o stół z natężającą się głośnością i we wzrastającym tempie, 

• tupią nogami, także tutaj zaczynając cicho i powoli, a potem coraz głośniej i szybciej, 

• cicho naśladują brzęczenie owadów, przechodzące aż do głośnego. 

Hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrastają, dzieci wstają gwałtownie ze swoich 
miejsc, wyrzucają z głośnym wrzaskiem ramiona do góry – rakieta wystartowała. Dzieci powoli 
siadają na swoich miejscach. Ich ruchy uspokajają się. Hałas przebrzmiewa, słychać już tylko 
cichutkie brzęczenie owadów, które stopniowo zanika, aż wszystko cichnie – rakieta znikła za 
chmurami. 

Zaprezentowanie propozycji rozładowania złości. Wysłuchanie pomysłów dzieci. Przykładowe 

propozycje rozładowania złości: 

• podskoczyć na jednej nodze 30 razy,  

• podrzeć niepotrzebną gazetę, 

• nadmuchać balon,  

• odbić nogą „zośkę” 5 razy, 

• odbić piłeczkę pingpongową 30 razy 

 

„Tam, gdzie kończy się złość” 

Podczas wspólnej rozmowy dzieci opisują takie miejsce, w 

którym przestają się złościć, nie muszą być agresywne, 

gdzie się bardzo dobrze czują, mogą być spokojne, 

zadowolone i całkowicie odprężone. Wyobrażają sobie, jak 

i co wtedy czują: na skórze, na języku i na zębach, w rękach 

i stopach, w ramionach i nogach. Wyobrażają sobie, co 

słyszą i widzą, co smakują i wąchają, wszystko tak, jakby 

były w tym wspaniałym miejscu. Następnie zamykają oczy, 

próbują się odprężyć i każdy oczyma wyobraźni ogląda swój cichy kącik bez złości. Potem nauczyciel 

rozmawia o tym z każdym dzieckiem. 



Ewaluacja – „Kosz i walizeczka”: Jakie uczucia dzisiaj omawiane wyrzucisz do kosza, a jakie zabierzesz 

do walizeczki? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


