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Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne 

 
„W życiu sobie radę dam, bo emocje dobrze znam. 

Potrafię swoje potrzeby komunikować, 

A w sytuacji konfliktu głowy w piasek nie chować.” 
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Poczucie własnej wartości u dziecka jest najskuteczniejszym 

środkiem immunologicznym wobec wszystkiego, czego obawiają 

się rodzice: problemów w szkole, seksu, prochów i rock and rolla.  

To najlepsze, co można dziecku dać. 
 

Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny 
 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/52479/jesper-juul
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/148552/przestrzen-dla-rodziny
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Wstęp: 

Wspierając rozwój dzieci, koncentrujemy się często na funkcjach poznawczych, sferze 

motoryki małej i dużej, percepcji wzrokowej, rozwoju mowy, pomijając jednocześnie rozwój 

społeczny i emocjonalny dzieci, który jest co najmniej równie ważny, jak zdolności poznawcze. 

Ktoś, kto ma kłopoty z koordynacją ruchową może być postrzegany przez rówieśników jako 

niezdara, ale ktoś, kto jest społecznie niezdarny, częściej jest postrzegany jako „dziwak” lub 

nie pasujący do norm społecznych – to z kolei często prowadzi do odrzucenia lub wyśmiania 

przez innych. Daniel Goleman podkreśla, że inteligencja emocjonalna jest pewnego rodzaju 

metazdolnością, która umożliwia korzystanie z innych posiadanych przez człowieka zdolności, 

włącznie z możliwościami intelektualnymi. Umiejętność panowania nad emocjami wpływa na 

radzenie sobie z trudnościami, a także na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym 

i prywatnym. 

 

Cel ogólny: 

 stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym 

 poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli w zakresie rozwoju społeczno-

emocjonalnego dzieci 

 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji 

 rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów 

 wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych 

 kształtowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości 

 rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe np.: 

zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp. 

 umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi 

 kształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi dzieci u rodziców 

oraz nauczycieli 

 dostarczanie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z zakresu 

rozwoju emocjonalnego dzieci. 
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Metody i formy: 

Pięć wieków przed naszą erą Konfucjusz trafił w samo sedno i przedstawił prosty klucz 

do zdobywania wiedzy i umiejętności. Brzmi ono tak: “Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a 

zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Współczesne badania nad działaniem ludzkiego 

mózgu potwierdzają, że im większa stymulacja za pomocą różnorodnych bodźców, tym 

skuteczniejsza jest nauka. To znaczy, że jeśli zrobimy coś własnymi rękami, angażując przy 

okazji wszystkie nasze zmysły, nowe połączenia nerwowe będą silniejsze i trwalsze, niż jeśli 

zaangażujemy np. tylko nasz słuch do przyswojenia informacji. Każde zajęcia, niezależnie od 

poruszanej na nich tematyki, będą zawierały w sobie elementy bajkoterapii oraz trening 

uważności. 

 

Formy pracy: 

 zajęcia grupowe dla dzieci 

  

Metody pracy: 

 bajki 

 ćwiczenia uważności (program E.Snell „Uważność i spokój żabki”) 

 elementy artterapii (rysunki, rzeźby, plakaty) 

 zabawa terenowa 

 koło odkrywców 

 karty pracy 

 kostki uczuć 

 pogadanka, rozmowa, opowiadanie 

 burza mózgów 

 zabawy ruchowe 

 gry dydaktyczne 

 

Proponowane treści: 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji 

 Rozwijanie zdolności empatii 

 Rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych 

 Wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych 

 Rozwijanie poczucia własnej wartości 
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Przewidywane efekty: 

Dzieci powinny: 

 rozumieć i akceptować własne uczucia i uczucia innych ludzi 

 w prawidłowy sposób wyrażać uczucia i myśli, nazywać różne stany emocjonalne 

 być wrażliwe na uczucia innych i gotowe do pomocy 

 posiadać zdolność koncentracji uwagi 

 we właściwy sposób wyrażać własne wybory, szanować poglądy innych 

 poprawnie i skutecznie porozumiewać się werbalnie i niewerbalnie 

 umieć odróżnić bohaterów pozytywnych od negatywnych 

 akceptować siebie, mając świadomość swoich mocnych stron 

 umieć skutecznie pokonywać trudności występujące w różnych sytuacjach życiowych 

 umieć kontrolować swoje zachowania 

 ekspresyjnie wyrażać swoje myśli i uczucia w twórczości plastycznej 

 nauczyć się czerpać satysfakcję ze wspólnej pracy. 

 


