
Propozycje gier i zabaw wspierających rozwój emocjonalno-społeczny
oraz zacieśniających więzy rodzinne

Emocje  pojawiają  się  podczas  wielu  domowych  sytuacji,  codziennych  zabaw,  rozmów,
czytania książek, oglądania bajek – jest więc mnóstwo okazji do wspierania dzieci w rozwijaniu ich
kompetencji  emocjonalnych.  Warto  więc  z  większą  uważnością  i  świadomością  towarzyszyć
dzieciom i być dla nich przykładem, jak konstruktywnie można radzić sobie z różnymi emocjami.

W  związku  z  tym  można  proponować  dzieciom  aktywności  wspierające  rozwój
samoświadomości emocjonalnej – oto dwie propozycje:

• Gra planszowa „Ciekawskie  zwierzaki” to propozycja,  dzięki  której  członkowie rodziny
mogą się lepiej poznać, zintegrować.
Zasady są proste: celem gry jest dotarcie do pola „meta”, a po drodze odpowiedzenie na
pytania dotyczące swoich emocji, potrzeb, przeżyć. Przy zmodyfikowaniu (uproszczeniu)
pytań można w nią włączyć zarówno starsze dzieci jak i młodsze przedszkolaki. Planszę do
gry  można również  wspólnie  z  dziećmi narysować,  im większy rozmiar  tym ciekawiej,
pionki wybrać z dostępnych zabawek, pytania odczytywać z ekranu komputera lub telefonu.
Do  pobrania  bezpłatnie,  po  zapisaniu  się  na  newsletter  ze  strony
https://mamologia.pl/ciekawskie-zwierzaki/.





• Kolorowanka „Duszki Emocji”:
Dziecko koloruje duszki według kolorów, które kojarzą mu się z daną emocją. Następnie
można wyciąć duszki, podkleić z tyłu patyczek do szaszłyków i w ten sposób powstaną
„kukiełki”,  którymi  można  się  bawić  na  różne sposoby  –  odgrywać  scenki,  dialogi,
wymyślać  sytuacje,  w  których  duszek  jest  wesoły,  smutny,  itd.,  nadawać  im  imiona.
W sytuacjach,  w których dziecko doświadcza jakiejś  emocji  można zapytać:  „Czy teraz
odwiedził  cię  Duszek  Smutku?”, „Ciekawe  co  chce  Ci  powiedzieć?”.  Warto  również
pozostawić dzieciom dowolność w zabawie duszkami i poobserwować je z ciekawością. Do
pobrania bezpłatnie ze strony http://dobraemocja.pl/download/.

To  wszystko,  co  dzieje  się  w  rodzinie,  wszystkie  przyjemnie  i  nieprzyjemne  sytuacje
i emocje mają prawo się pojawiać. Kluczem jest wypracowanie takich strategii zachowania, które
szanują granice wszystkich członków rodziny oraz są pełne szacunku i miłości. Szczególnie w tym
nietypowym czasie,  który  może być okresem kryzysu  w rodzinie,  który  może generować dużo
napięcia i stresu związanych np. z koniecznością przejęcia przez rodziców zadań edukacyjnych.

W związku z tym warto proponować dzieciom aktywności wspierające regulację emocji –
oto kilka propozycji:

• „Koncert ciszy”:
Usiądźcie lub połóżcie się wygodnie na podłodze. Przez najbliższą minutę (u młodszych
dzieci może to być 20-30 sekund) będziecie wspólnie słuchać koncertu ciszy. Postarajcie się
zachowywać najciszej, jak potraficie. A może słuchając ciszy, wyłapiecie też inne dźwięki
wokół  was?  W innej  wersji  zabawy  starajcie  się  zachowywać  tak  cicho,  aby  usłyszeć
tykanie zegara lub szum lodówki. Skupcie przez chwilę uwagę tylko na jednym, wybranym
odgłosie.

• „Tort ze świeczkami”:
Usiądź obok dziecka i poproś je, aby skierowało palec wskazujący prawej dłoni ku górze:
„Wyobraź sobie, że ten palec jest świeczką na urodzinowym torcie, którą trzeba zdmuchnąć.
Sprawdźmy,  czy  potrafimy  to  zrobić.”.  Licząc  do  dwóch  bierzemy  wdech,  a  następnie,
odliczając  do  czterech,  powoli  wypuszczamy  powietrze  z  płuc  ustami,  aby  zdmuchnąć
świeczkę. Sekwencję powtarzamy trzy razy.



• „Taniec – połamaniec”:
Znajdźcie  ulubioną  energiczną  piosenkę.  Waszym  zadaniem  jest  dynamiczne  skakanie
i tańczenie do jej rytmu. Kiedy muzyka ucichnie, wasze ciało powinno zastygnąć w jakiejś
pozie na kilka sekund (nie wolno się poruszyć). Sekwencję powtarzamy kilka razy.

• „Ściana”:
Oprzyjcie dłonie o ścianę i spróbujcie użyć całej swojej siły, żeby ją przesunąć. Napnijcie
wszystkie mięśnie. Po chwili rozluźnijcie ciało, potrząśnijcie dłoniami i stopami. Powtórzcie
sekwencję kilka razy.

• „Obraz”:
Przygotujcie  większy  arkusz  papieru  i  kredki.  Zaczyna  pierwsza  osoba,  która  maluje
cokolwiek, np. kropkę. Kolejna osoba dorysowuje jakiś element według własnego pomysłu,
następnie kolejna i tak w kółko aż do momentu, w którym uznacie, że wasze dzieło jest
gotowe. Porozmawiajcie o tym, co powstało.

• „Odbicie lustrzane”:
Stańcie  naprzeciwko  siebie.  Rodzic  pokazuje  dziecku  jakąś  minę  wyrażającą  emocję,
a zadaniem dziecka jest naśladowanie jej, tak jakby było lustrem. Potem następuje zamiana
ról.

• „Masażyki”:
Przygotuj karteczki z narysowanymi na nich prostymi wzorami (słońce, błyskawica, fala)
lub literami (A,O, U, E). Poproś dziecko, aby usiadło plecami do ciebie. Narysuj palcem na
plecach dziecka wybrany wzór. Dziecko zgaduje, jaki wzór został narysowany. Następnie
zamieńcie się rolami. Inną wersją jest rysowanie na wewnętrznej części dłoni. Osoba, na
której dłoni jest rysowany wzór zamyka oczy.
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