
Kompetencje społeczno-emocjonalne 

 

 Emocje są bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka. Towarzyszą nam na 

każdym kroku i pojawiają się w różnych sytuacjach. Warunkują nasze relacje  z innymi 

ludźmi. Ważne jest, żeby rozumieć ich istotę i akceptować to, że zawsze nam towarzyszą.  

 Inteligencja emocjonalna, czyli zdolność danej osoby do rozpoznawania swoich 

emocji oraz odczytywania emocji innych osób, jak również prawidłowe sposoby radzenia 

sobie z emocjami, wykształca się w okresie dzieciństwa. Dziecko uczy się wówczas dostrzegać 

i rozpoznawać swoje stany emocjonalne oraz innych osób. Uczy się również radzić sobie z 

tymi emocjami w sposób akceptowalny. To, w jaki sposób przebiegnie ten rozwój rzutuje 

potem na całe dorosłe życie. Dlatego tak ważne jest, żeby ćwiczyć i rozwijać z dzieckiem 

kompetencje emocjonalne.  

 

Pod spodem kilka przykładów jak można to robić.   

 

1 . Rozpoznajemy i nazywamy uczucia. 

Opowiadamy dzieciom czym są emocje  

(można się wspomóc różnymi publikacjami na ten temat): 

https://natuli.pl/8-najwazniejszych-ksiazek-o-emocjach-dla-

dzieci/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYaKu-

TH3OiDqUZdX5xu00u38DaVu5ocsnawbV6LITmjAG0Pk1JbcwaAon6EALw_wcB 

 

https://mamacarla.pl/porozmawiaj-o-emocjach-i-uczuciach-z-dzieckiem/ 

 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24384203,jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-emocjach-ekspert-

dzieci-potrzebuja.html 

 

https://childdevelop.pl/articles/psychology/5273/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g 

https://natuli.pl/8-najwazniejszych-ksiazek-o-emocjach-dla-dzieci/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYaKu-TH3OiDqUZdX5xu00u38DaVu5ocsnawbV6LITmjAG0Pk1JbcwaAon6EALw_wcB
https://natuli.pl/8-najwazniejszych-ksiazek-o-emocjach-dla-dzieci/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYaKu-TH3OiDqUZdX5xu00u38DaVu5ocsnawbV6LITmjAG0Pk1JbcwaAon6EALw_wcB
https://natuli.pl/8-najwazniejszych-ksiazek-o-emocjach-dla-dzieci/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYaKu-TH3OiDqUZdX5xu00u38DaVu5ocsnawbV6LITmjAG0Pk1JbcwaAon6EALw_wcB
https://mamacarla.pl/porozmawiaj-o-emocjach-i-uczuciach-z-dzieckiem/
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24384203,jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-emocjach-ekspert-dzieci-potrzebuja.html
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24384203,jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-emocjach-ekspert-dzieci-potrzebuja.html
https://childdevelop.pl/articles/psychology/5273/
https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g


 

Polecam również film pełnometrażowy o emocjach „W głowie się nie mieści” 

https://www.filmweb.pl/film/W+g%C5%82owie+si%C4%99+nie+mie%C5%9Bci-2015-682170 

 

Podajemy przykłady: 

• uczuć przyjemnych i przykrych; 

• sytuacji, w których towarzyszą nam wybrane emocje; 

• gestów i mimiki twarzy towarzyszących określonym emocjom – pokazujemy je wspólnie z 

dzieckiem 

 

 

2. Psychodrama 

Wymyślamy jakąś sytuację, w której pojawiają się konkretne emocje, np.: „chłopiec dostał 

wymarzony prezent pod choinkę, ale okazało się, że jest zepsuty i rodzice powiedzieli, że 

trzeba go oddać „ 

- dziecko próbuje wcielić się w daną osobę i odegrać scenkę, w której ma za zadanie 

zaprezentować określone emocje.  

 

3. „Co czuję” 

Podajemy dziecku przykłady różnych sytuacji, w których mogą się znaleźć. 

Dziecko  mimiką i gestem prezentuje, jakie emocje mogłoby wtedy odczuwać. 

 

Przykłady sytuacji: 

• dostałem/am prezent; 

• zgubiłem/am ulubioną zabawkę; 

• moi najlepsi koledzy biją się; 

• jestem sam/a w ciemnym pokoju. 

I wiele innych. 

 

Opracowała Aneta Pochylska 

 

https://www.filmweb.pl/film/W+g%C5%82owie+si%C4%99+nie+mie%C5%9Bci-2015-682170

