
DZIAŁANIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W WILCZKOWICACH  

W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA POZYTYWNYCH MYŚLI, 

KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST ŚWIĘTOKRZYSKIE 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH 



DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 

 

1)Zajęcia warsztatowe nt. ,,Skąd biorą się moje emocje  

i co z nimi zrobić?” 

 



Pierwsza grupa uczniów w trakcie ćwiczenia miała 

za zadanie rozpoznać i dopasować obrazki z twarzami 

wyrażającymi emocje do  podpisu 







Druga grupa uczniów w trakcie ćwiczenia miała 

za zadanie wylosować karteczkę z emocją, którą musieli 

przedstawić za pomocą gestów i mimiki. 





Uczniowie podczas tego ćwiczenia podkreślają czerwonym 

flamastrem (długopisem) uczucia nieprzyjemne, niebieskim uczucia 

przyjemne.  
 







WSZYSTKIE EMOCJE SĄ DOBRE 



 

„Jakie uczucia towarzyszą nam w różnych sytuacjach?” 

 

 - w czasie sprawdzianu, kartkówki 

 



2- w szkole podczas przerw 

 



 

-poza szkołą na spotkaniu z koleżanką, kolegą 

 



- w szkole na lekcji 



,,TERMOMETR ZŁOŚCI” 



,,BALONY ZŁOŚCI” 



Jedna z osób tak długo uciska balon, aż balon pęknie. 



Druga stopniowo wypuszcza powietrze. 

 



ZŁOŚĆ JEST OK, GDY… 



AGRSESJA NIE JEST OK, GDY… 



Gdzie umieszcza się złość w ciele człowieka 

 ,, ludzik”. Uczniowie umieszczali na postaci 

kolorowe karteczki. 



,,Trutka i odtrutka” 



Pojęcie myśli negatywnej –„trucizny” i myśli  

pozytywnej - „odtrutki”. 

 





Pamiątkowa fotografia z zajęć 



Warsztaty dla rodziców  

pt. ,,Nasze emocje i sposoby radzenia sobie z nimi”. 



WPROWADZENIE ZASAD - KONTRAKTU 

OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ZAJĘĆ Z RODZICAMI 



OKREŚLENIE NASTROJU JAKI TOWARZYSZY 

UCZESTNIKOM W DNIU DZISIEJSZYM 



Grupy uczestników w trakcie ćwiczenia miały 

za zadanie wylosować karteczkę z emocją i przedstawić  

za pomocą gestów i mimiki. 





Rodzice podczas tego ćwiczenia podkreślali czerwonym 

flamastrem (długopisem) uczucia nieprzyjemne,  niebieskim 

uczucia przyjemne. 







GÓRA LODOWA 







,,BALONY ZŁOŚCI” 





,,WULKAN ZŁOŚCI” 







                    ,,Drewniany płot” 

                 Opowieść o chłopcu i o gwoździach 

 
 Był sobie kiedyś chłopiec, który miał pewien kłopot – bardzo często robił innym 

ludziom różne przykre rzeczy. Jego ojciec bardzo się martwił i szukał sposobu by 

chłopiec zrozumiał jak bardzo jego postępowanie jest dokuczliwe. 

Pewnego dnia postanowił dać synowi torebkę gwoździ i powiedział, by wbijał jeden 

w płot ich ogrodu za każdym razem, gdy straci cierpliwość lub będzie chciał kogoś 

obrazić. 

  

Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się 

kontrolować siebie i liczba gwoździ wbijanych w płot zmniejszała się z dnia na dzień. 

Chłopiec zauważył, że łatwiej jest mu kontrolować siebie, niż wbijać gwoździe. 

 

Wreszcie nadszedł taki dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. 

 Poszedł zatem do ojca i powiedział mu, że tego dnia nie wbił żadnego gwoździa,  

a ojciec polecił mu, by teraz wyjął jeden gwóźdź za każdym razem, gdy nie straci 

cierpliwości. Mijały dni, aż w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, 

 że wyjął już wszystkie gwoździe. 

  

 



Ojciec i syn poszli razem, by zobaczyć płot i ojciec powiedział: 

– Synu, zachowywałeś się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury.  

Ten płot nigdy już nie będzie taki, jak na początku. Kiedy kogoś obrażasz  

i kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz w nim rany takie, jak 

tutaj. Możesz komuś wbić nóż w plecy i później go wyjąć, ale zawsze pozostanie 

rana. Mało ważne jest, jak często będziesz kogoś przepraszał – rana pozostanie już 

na zawsze. 

 

Zranienie słowne robi tyle samo szkód, co zranienie fizyczne. Mów więc ludziom 

miłe rzeczy, uśmiechaj się zamiast martwić i denerwować, nie narzekaj, nie patrz 

na wroga wilkiem, a jeśli to możliwe postaraj się zrobić coś, co wywoła choć 

niewielki uśmiech na jego twarzy. Wiem, to nie jest łatwe, ale nikt nie mówi,  

że życie jest usłane różami i nie wymaga od nas żadnego wysiłku.  

 

Pamiętaj, że przyjaciele zaś są rzadkim darem, rozśmieszają Cię i podnoszą na 

duchu. Są gotowi Cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz i otwierają przed Tobą 

serce. Pokazuj im, jak bardzo ich kochasz i rób wszystko, żeby ich nie ranić. 

 



 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW 

Na tym obrazku można zobaczyć, gdzie dokładnie przechowują się 

 w naszym ciele: żal, smutek, zazdrość, gniew i inne nieprzyjemne emocje. 
 
 



Konkurs plastyczny dla uczniów kl. 0 - VIII  

 pt. ,,Recepta na dobre samopoczucie” 











DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! 


