
,,NASZE EMOCJE I UCZUCIA" - BUDOWANIE WRAŻLIWOŚCI 

EMOCJONALNEJ DZIECI 

 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach 

zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Jednym z 

takich celów jest budowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci, uczucia 

empatii. 

 W najprostszym  rozumieniu empatia jest wrażliwością człowieka na 

kontekst społeczny, sytuację, myśli, emocje i zachowanie drugiej osoby. Dzięki 

niej możliwe jest przyjmowanie różnych ról społecznych oraz współdziałanie w 

związku, zespole czy grupie. Wysoki poziom empatii umożliwia nam wczucie 

się, dostrzeżenie i zrozumienie drugiej osoby w określonej sytuacji, a to z kolei 

wpływa na naszą decyzję o sposobie zachowania się w stosunku do niej – 

zaoferowaniu wsparcia, pomocy czy odpowiedniej przestrzeni na działanie. 

 

 Umiejętność empatycznego myślenia czyli zdolność rozpoznawania tego, 

co dzieje się w umysłach innych, oraz tego, co dzieje się w nas samych – jest 

niezbędna, aby móc budować udane relacje z ludźmi. Nie chodzi jednak o 

przejmowanie uczuć drugiej osoby, ale ich nazwanie i przyjęcie do wiadomości. 

Zdaniem psychologów istnieje wyraźna zależność między tym, czy dziecko w 

pierwszych latach życia otrzymało empatyczną opiekę, a jego własnym 

poziomem empatii. Oczywiście, ważny jest komponent genetyczny, ale nie 

decydujący. Poziom empatii można zwiększyć poprzez styl wychowania. 

Jak rozwija się empatia? 

 

 Dziecko, w pierwszych latach życia, doświadcza całym sobą emocji 

przeżywanych przez inne osoby z jego otoczenia. Zdenerwowanie i poruszenie 

mamy stają się powodami do złości i płaczu niemowlęcia, jej radość i spokój, 

koją dziecięce nerwy. W swoim rozwoju emocjonalnym mały człowiek zlewa 

się z otoczeniem, silnie przeżywając problemy,  nie tylko dotykające bliskich, 

ale również zwierzęta czy zabawki. Szczerze smuci go więc choroba misia czy 

boląca łapka psa. 

  Kiedy emocjonalność dziecka rozwija się, a układ nerwowy staję się 

bardziej wrażliwy, coraz większy ślad w dziecięcym umyśle zostawiają 

poruszające sytuacje – płacz innego dziecka stanie się dla niego 

„wystarczającym powodem” do własnego płaczu. Na wczesnym etapie takie 

współodczuwanie może skutecznie zniechęcić dziecko do kontaktu z wybraną 

osobą -  tylko dlatego, że przynajmniej raz wzbudziła ona przykre emocje. Z 

drugiej strony tak wysoka wrażliwość i gotowość do współodczuwania skutkują 



naturalną chęcią niesienia pomocy drugiej osobie – dziecko podaruje 

rówieśnikowi własnego misia, by ten go pocieszył. 

 W miarę nabywania doświadczeń społecznych, zarówno ilościowych jak i 

jakościowych, i stykania się z szeregiem różnych wzorców i modeli zachowania, 

dziecko przyjmuje coraz więcej ról. Uczy się w ten sposób, że jego zachowania 

emocjonalne mogą służyć uzyskaniu pożądanej reakcji – sympatii, uwagi, itp. 

RADY DLA RODZICÓW: 

 Pamiętajcie, że do przeżywania emocji dojrzewa się, a nauka ich 

przeżywania związana jest z doświadczaniem społecznym. Małe dziecko, 

w pierwszej kolejności, będzie zwracało uwagę na reakcję rodzica, zanim 

zachowa się w określony sposób. To, jak Wy przeżywacie emocje, uczy 

ich przeżywania wasze dziecko. 

 Rozwijanie empatii to nauka tego, co dobre, a co złe. Wzbudzanie chęci 

do pomocy innym pozwala dzieciom porządkować świat i określić swoje 

w nim miejsce. A adekwatne i gratyfikujące społecznie zachowania 

pozwolą im polubić siebie. 

 Małemu dziecku należy dokładnie tłumaczyć sytuacje społeczne. 

Powinno ono wiedzieć, w jaki sposób na jego zachowanie reaguje 

rówieśnik – co, w związku z tym, myśli, czuje i robi. 

 Stosujcie język emocji w domu – we wspólnej rozmowie starajcie się 

rozpoznawać uczucia drugiej osoby. Używajcie zwrotów: „to musiało być 

dla ciebie naprawdę trudne”, „gdy ciebie słucham, czuję dużo złości na 

Kasię, że zachowała się w stosunku do ciebie w taki sposób”, 

„opowiadasz mi o tym, co dla ciebie ważne, dziękuję ci za zaufanie, 
którym mnie obdarzasz”. 

 ZABAWY ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNĄ DZIECI 

 

 1.  Nazywaj swoje uczucia  
W czasie tej zabawy rodzice z dziećmi oglądają ilustracje 

przedstawiające różne postacie  i nazywają przeżywane przez nie uczucia 

np. radość, smutek, strach, gniew, zdziwienie.  

Następnie opisują, próbują się wcielić w przedstawione osoby i 

wymyślają co 

takiego się wydarzyło, że dana osoba na obrazku właśnie to odczuwa.  

Można również na podstawie pokazanych uczuć odwołać się do 

doświadczeń dziecka i rozpocząć rozmowę o jego uczuciach np. kiedy ty 

jesteś szczęśliwy itp 

2. Wyrażanie uczuć mimiką  
Dzieci i rodzice oglądają ilustracje z twarzami wyrażającymi różne 

emocje. Należy wspólnie z dziećmi nazwać te uczucia, a kiedy już 



zaznajomi się ze wszystkimi emocjami, wówczas dziecko otrzymuje 

jedną ilustrację i obrazem twarzy przedstawiającej jakieś uczucie, musi je 

pokazać, tak by rodzic mógł odgadnąć, co to za emocja. I tak na zmianę, 

raz rodzic, raz dziecko, można również  grać na punkty czy w parach. 

3.Eksperyment z rybkami  

Do tej zabawy potrzebnych będzie plastikowy kubeczek wypełniony 

wodą lub wersja bez wody. Do pojemniczka wkładamy zrobioną 

wspólnie rybkę. (Bądź można taką zabawę przeprowadzić kiedy w domu 

jest prawdziwa rybka w akwarium). 

 W tym ćwiczeniu ważne jest to, by dziecko opisywało co robi rybka, jak 

się należy nią opiekować, to świetne ćwiczenie rozwijające empatię oraz 

odpowiedzialność za drugie stworzenie 

4. Lustro 
Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który jest lustrem. Dziecko ma za 

zadanie pokazywać różne miny wyrażające emocje, a rodzic próbuje je 

dokładnie powtórzyć. Potem następuje zamiana ról.  

 

Opracowała 

 J. Barteczka 

 W miesiącu grudniu 2018r. w Oddziale Przedszkolnym w Sowach odbędzie się zbiórka 

rzeczy dla schroniska zwierząt w Henrykowie. Będzie potrzebna:karma sucha i mokra oraz 

rzeczy codziennego użytku ( niepotrzebne ręczniki, pościele, koce polarowe, miski, smycze, 

obroże). Można już od dziś zbierać te przedmioty ,a w grudniu przynieść do przedszkola. 

,,UCZMY DZIECI EMPATII OD NAJMŁODSZYCH LAT ŻYCIA" 


