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Ćwiczenie 1  

Ćwiczenie polega na wspólnym przygotowaniu kostki z emocjami. Na kostce znajdują się różne 

emocje. Możecie stworzyć swoją kostkę. Dziecko na zmianę z rodzicem rzuca kostką.  Opowiada,  

w jakich sytuacjach czuje wylosowaną emocję.  

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie 2  

Wykonajcie z baloników stworka- gniotka. Wypełnijcie baloniki w różnych kolorach mąką 

ziemniaczaną. Do łatwiejszego wsypania mąki do balonika może być pomocny lejek. Zwiążcie balonik, 

narysujcie mu twarz i emocję. Możecie wspólnie zrobić kilka stworków, a każdy może mieć inny 

humorek. Stworek może posłużyć do rozładowania złości.  Kiedy jesteś zdenerwowany pobaw się 

stworkiem. 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 3 

Przeczytaj dziecku tekst wiersza „Zły humorek” D.Gellner 

Po wysłuchaniu wiersza zadajcie dziecku pytania: 

-Co czuła dziewczynka? 

-Z jakiego powodu czuła gniew? 

-Jak się zachowywała? 

-Co znaczy być złym,  a co złościć się/ być zezłoszczonym? Czy to oznacza to samo? 

 

Jestem  dzisiaj  zła  jak  osa ! 
Złość  mam  w  oczach  i  we  włosach ! 

Złość  wyłazi  mi  uszami 

I  rozmawiać  nie  chcę  z  wami ! 

  

A  dlaczego ? 

Nie  wiem  sama 

Nie  wie  tata ,  nie  wie  mama … 

  

Tupię  nogą , drzwiami  trzaskam 

I  pod  włos  kocura  głaskam . 

  

Jak  tupnęłam  lewą  nogą , 

Nadepnęłam  psu  na  ogon . 

Nawet  go  nie  przeprosiłam 

Taka  zła  okropnie  byłam . 

Mysz wyjrzała  z  mysiej  nory : 

–         Co  to  znowu  za  humory ? 

Zawołałam : –  Moja  sprawa ! 

Jesteś  chyba  zbyt  ciekawa . 

Potrąciłam stół  i  krzesło , 

co  mam  zrobić , by  mi przeszło ?! 

  

Wyszłam  z  domu na podwórze , 

Wpakowałam  się  w kałużę. 

Widać , że  mi  złość  nie  służy , 

Skoro  wpadłam  do  kałuży. 

Siedzę  w  błocie , patrzę  wkoło, 

Wcale   nie  jest  mi  wesoło… 

  

Nagle co  to ? 

Ktoś  przystaje 



Patrzcie !  Rękę  mi  podaje ! 

To  ktoś  mały , tam  ktoś  duży- 

Wyciągają  mnie  z  kałuży . 

Przyszedł  pies  i  siadł  koło  mnie 

Kocur  się  przytulił  do  mnie, 

Mysz  podała  mi  chusteczkę : 

–         Pobrudziłaś się troszeczkę ! 

Widzę , że  się pobrudziłam , 

Ale  za  to  złość  zgubiłam 

Pewnie  w  błocie  gdzieś  została . 

Nie  będę  jej  szukała ! 

 

 

Ćwiczenie nr 4 

Zabawa w spostrzegawczość 

Przygotuj różne eksponaty. W tej zabawie poinformuj dziecko, że bawicie się w bystre oczko. 

Zadaniem dziecka, będzie zauważyć, co się zmieniło/wydarzyło w otoczeniu i opowiedzenie o tym. 

Później zaproponuj, aby dziecko manipulowało przedmiotami, a Ty zgadnij co się zmieniło.  

Rób dziwne rzeczy, żeby sprowokować dziecko do rozmowy.  

Przykładowe zadania: 

Załóż perukę. 

Załóż odwrotnie okulary. 

Zrzuć przybory ze stołu.  

Spróbuj włożyć dziecku but na rękę. 

Włóż młotek do szuflady ze sztućcami. 

Włóż pęczek selera naciowego do szafy z ubraniami. 

Poprzestawiaj meble, lub schowaj coś, czego brak będzie rzucał się w oczy. 

 

Ćwiczenie nr 5 

Kolejność czynności – zabawa 

Dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera czy zaburzeniami neurologicznymi mają trudności z kontrolą 

poznawczą, co utrudnia im  wykonywanie  złożonych 

czynności dnia codziennego.   

Pokaż dziecku, na czym polega dzielenie czynności na 

etapy. Pokaż przykład z robieniem kanapki. Wyjaśnij, 

dlaczego ważne jest dzielenie czynności na krótkie 

zadania.  

Teraz wspólnie przygotujcie plan jakiegoś działania z 

podziałem na etapy np. schemat przygotowywania się do 



snu, sprzątania pokoju po zabawie itp.  

Wykonajcie zadanie ze swojej tablicy z wyraźnym podziałem na etapy. Wspólnie zaznaczcie, które 

czynności dziecko wykonało, a które będzie robiło w dalszej kolejności. Kiedy zadanie jest podzielone 

na etapy, dziecko poradzi sobie lepiej i szybciej.  

 

 

 

 


