
SPOSOBY
NA

Z Ł O Ś Ć



Złość to trudna, ale ważna 
emocja. Warto nauczyć się 

ją kontrolować.

Zachęcam Cię do 
poznania propozycji 

ćwiczeń, które pomogą Ci 
radzić sobie ze złością.

http://www.iwr.edu.pl/


Złość, to silna reakcja emocjonalna,
która pojawia się najczęściej, gdy

tracimy nad czymś kontrolę.
Sama złość nie jest niczym złym.
Problemy pojawiają się, gdy nie

potrafimy sobie z nią radzić. 

http://www.iwr.edu.pl/


Prawidłowo rozpoznana złość 
może być podstawą 

do budowania asertywnej postawy                    
i dbałości   o nasze granice.

Brak umiejętności kontroli złości 
może prowadzić do pojawiania się 

zachowań agresywnych!

Pamiętaj: 

Można się złościć, ale nie wolno nikogo bić,
obrażać i niszczyć przedmiotów. Złość to emocja.

Bicie, obrażanie i niszczenie przedmiotów
to zachowanie, które jest niezgodne z zasadami.

 Wolno mieć emocje, ale nie wolno łamać zasad!

http://www.iwr.edu.pl/


Jak radzić sobie ze złością?

http://www.iwr.edu.pl/


Rozpoznaj emocję. 
Pozwól sobie na odczuwanie. 
Poszukaj oznak złości w ciele. 

Jej najczęstsze objawy to:
napięcie mięśni, przyspieszone bicie

serca , uczucie gorąca, żywsza 
gestykulacja.

Poczuj to!

http://www.iwr.edu.pl/


Zastanów się, co tak naprawdę Cię 
rozzłościło. Pomyśl, czy czujesz złość

do kogoś lub na coś, czy to złość 
skierowana głównie na siebie?

Co Cię złości?

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość 
u młodszych dzieci

podskoki

przepychanie ściany

ćwiczenia ruchowe

łyk wody

przywołanie przyjemnych

myśli

głębokie wdechy i wydechy

miejsce wyciszenia

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość 
u młodszych dzieci

ćwiczenia relaksacyjne 

śpiewanie piosenki

zabawa masami plastycznymi

rysowanie

przytulenie się

malowanie, wycinanie, 
ukladanie czy różne zabawy 
sensoryczne

http://www.iwr.edu.pl/


Przepis na
słoiczek wyciszenia

przygotuj nieduży słoiczek 

nalej do niego wody

dodaj bezbarwnego 

szamponu 

wsyp do słoiczka brokat 

dodaj odrobinę barwnika 

spożywczego

mocno zakręć wieczko

http://www.iwr.edu.pl/


Przepis na
słoiczek wyciszenia

Gdy potrząśniemy słoiczkiem, 

drobinki brokatu zaczną unosić się 

w wodzie. Gdy się złościmy to nasze 

emocje zachowują się tak jak 

drobinki w słoiku - są wzburzone. 

Zatrzymaj się na chwilę i obserwuj, 

jak brokat opada.

Dzięki temu przekierujesz uwagę na 

coś innego niż złość i będziesz mógł

się wyciszyć :-)

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość 
u starszych dzieci

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość 
u starszych dzieci

darcie/zgniatanie kartki 

uderzanie w worek 

treningowy

odliczanie od 10 do 0 

medytacja

aktywność ruchowa 

przytulenie się

krzyk w poduszkę 

słuchanie muzyki

http://www.iwr.edu.pl/


Sposoby na złość
u starszych dzieci

zaciśnięcie zębów

rysowanie złości na kartce 

prośba o pomoc

chwilowa izolacja w pokoju 

przebicie balona

tupanie i podskoki

spacer

ugniatanie gniotka

spokojne oddychanie

http://www.iwr.edu.pl/


     Pamiętaj!

Złość jest normalna i przytrafia się 
każdemu. Każda osoba ma takie 

momenty, kiedy się złości.                       
Złość mija. 

Już wiesz, co możesz zrobić, 

aby się uspokoić, wyciszyć. 
Korzystaj z pomysłów!

http://www.iwr.edu.pl/


Quiz

Przeczytaj uważnie poniższe zdania. 
Zastanów się, które z nich są prawdziwe, 

a które fałszywe.

1. Nie wolno się złościć. 
2. Złość jest normalna.

3. Każdy się czasem złości.
4. Nie wolno nikogo uderzyć, 

nawet jak się jest zezłoszczonym.
5. Każda złość kiedyś minie.

6. Można się złościć, ale nie wolno bić, kopać
i wyzywać innych.

7. Są ludzie, którzy nigdy się nie złoszczą.

 

http://www.iwr.edu.pl/
http://www.iwr.edu.pl/

