
Typowe emocjonalne mity  

 W każdej sytuacji istnieje jakiś prawidłowy sposób odczuwania. 

  Pozwolenie innym na zobaczenie, że czuję się źle, jest oznaką słabości. 

  Wyrażenie innym moich emocji sprawi, że nie będą traktować mnie 

poważnie.  

  Nieprzyjemne emocje są złe i destrukcyjne.  

  Lęk (możesz wstawić dowolną emocję) jest dla mięczaków, nie mogę go 

nigdy odczuwać.  

  Bycie emocjonalną/nym oznacza utratę kontroli. 

  Niektóre emocje są głupie.  

  Niektóre emocje są niepotrzebne, nie powinny istnieć.  

  Nie powinnam odczuwać negatywnych emocji.  

  Wszystkie bolesne emocje, są wynikiem złego nastawienia.  

  Jeśli inni nie akceptują moich emocji, najwyraźniej nie 

powinnam/nienem tak czuć. 

  Inni ludzie lepiej potrafią ocenić, jak ja się czuję  

  Bolesne emocje nie są ważne i powinny być ignorowane.  

  Ekstremalne emocje zaprowadzą cię dalej niż regulowanie emocji.  

  Kreatywność wymaga intensywnych, często wymykających się spod 

kontroli emocji.  

  Bycie dramatyczną/ nym jest fajne.  

  To nieszczere, próbować zmieniać emocje.  

  Emocjonalna prawda jest ważniejsza, niż prawda faktyczna.  

  Ludzie powinni robić, to na co mają ochotę. 

  Działanie na podstawie własnych emocji, jest oznaką prawdziwej 

wolności.  

  Moje emocje, są częścią mojej tożsamości. 

 

 

 

 



Bazgroły  tako technika redukcji lęku i stresu 

 

Malowanie i rysowanie jako formy swobodnej ekspresji myśli i uczuć 

rozładowuje napięcie, stres.  

 Do malowania i rysowania trzeba przygotować materiały: duże kartony lub 

papier pakowy, farby akwarele i/lub plakatowe, pędzelki, kolorową kredę, 

grube mazaki.  

 Warianty:  

Malowanie do muzyki  

Możesz zachęcić uczniów do malowania/rysowania obrazu  do wybranego 

fragmentu muzyki. Zadaniem dziecka jest przelanie na papier myśli i odczuć, 

które im w danym momencie towarzyszą. Ty w tym czasie albo malujesz razem 

z nim, albo zajmujesz się innymi sprawami, aby nie rozpraszać go  i nie ulegać 

pokusie obserwowania tego, co robi. Taka postawa zahamowałaby bowiem 

jego spontaniczność i twórcze działanie. Po zakończonej pracy niech opowie o 

swoich obrazach. 

Obraz do tematu  

Prosisz, aby plastycznie wyraziło co sądzi nadany temat. Po zakończeniu pracy 

niech przedstawi swój obraz.  

Malowanie do hasła/słowa np. mój strach  

Podajesz hasło lub słowo- klucz (np. mój strach), do którego dzieckopojedynczo 

lub maluje/rysuje obraz. Możesz przekazać mu kilka impulsów, pobudzających 

kreatywność, np. Maluj tylko ciepłymi kolorami  

Obraz naszej rodziny 

Jak wyglądałaby nasza rodzina, gdybyśmy chcieli ją przedstawić za pomocą 

obrazu?  

Obraz interakcyjny  



Jest metodą niewerbalną. Może stanowić impuls do dyskusji, analizy rozmów 

lub zachowań. 

 Część 1: Podajesz temat.  Członkowie rodziny wspólnie tworzą plakat. Nie 

rozmawiają przy tym, każdy jest odpowiedzialny  za całość obrazu. Na leżących 

w zasięgu ręki kartkach każdy może zanotować swoje odczucia, pytania, 

wątpliwości, pomysły itp.  

Część 2: Podajesz swoje kryteria obserwacji: • Kto, kiedy, z kim współpracował? 

• Kto czuwał nad strukturą obrazu? • Kto blokował pracę innych? • Kto 

malował – jak często i w jaki sposób? • Jakie role przejmowali poszczególni 

członkowie podczas wspólnego tworzenia? • Jaka atmosfera panowała przy 

pracy? Po zakończeniu pracy wszyscy opowiadają o swoich wrażeniach i 

dyskutują o tym, co zostało zanotowane na kartkach.  
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