
Domowy Trening Kontroli Złości 

 

List do Rodzica/Opiekuna 

Drogi Rodzicu, Opiekunie 

Czy posiadasz dziecko w wieku 6-8 lat? Może masz wrażenie, że w Twoim domu często jest za 

dużo złości? Twoje dziecko złość wyraża poprzez zachowania agresywne, płacz, krzyk? A Ty lub 

inni domownicy nie macie już pomysłu jak to zmienić? Chcesz, aby w Twoim domu w końcu 

było trochę ciszej?  

A może po prostu chciałabyś usprawnić komunikację pomiędzy członkami Twojej rodziny? 

Może masz ochotę na zmianę rodzinnych przyzwyczajeń? 

Jeżeli na chociaż jedne z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zapraszam Cię do 

pojęcia tygodniowego wyzwania z Poradnią – przygody angażującej całą Twoją rodzinę. 

Polegać ona będzie na usprawnieniu umiejętności kontroli złości.  

Na najbliższy tydzień przygotowałam dla Was określone zadania na każdy dzień. Po ich 

sumiennym wykonaniu z pewnością zobaczycie efekty. 

Spróbuj zaangażować przez najbliższy tydzień całą rodzinę mieszkającą we wspólnym domu 

do działania (podkreślam całą ponieważ program obejmuje wszystkich domowników  

tj. rodziców, dziadków, dzieci – wszystkich mieszkających we wspólnym domu).  

Poradnia nie zmienia samych dzieci, nie działa cudów – proponuje tylko rzetelną pracę całej 

rodziny dając narzędzia do wykorzystania. My dostarczamy wędkę, a od Ciebie zależy jaki 

będzie to połów. 

Czy masz coś do stracenia? Pół godziny wieczorem. Co możesz zyskać? Spokój, przyjazną 

atmosferę, poprawę wzajemnych relacji. Czy warto? 

Każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć… 

 

P.S. Jeżeli masz dziecko młodsze lub starsze, a chcesz wziąć udział w programie – zapraszam. 

Należy wówczas dostosować samodzielnie niektóre treści do wieku Waszych dzieci. 

Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w programie, a masz jakieś pytania lub podczas całego 

wyzwania potrzebujesz wsparcia specjalisty skontaktuj się z twórcą tego programu 

pedagogiem – socjoterapeutą Agnieszką Reją (agnieszka.reja@ppp1.lublin.eu / 81 466 96 

24). W przypadku trudności z kontaktem Poradnia Nr 1 w Lublinie wyznaczy innego 

pracownika służącego merytorycznym wsparciem.  

Pierwsza karta już w dzień poprzedzający trening czyli w najbliższą niedzielę! 

 

 

mailto:agnieszka.reja@ppp1.lublin.eu%20/


Przed programem – informacje techniczne 

Zadania podzielone są na 7 dni plus spotkanie poprzedzające trening. Trening najlepiej 

rozpocząć z początkiem nowego tygodnia.  W poprzedzający wieczór czyli w  niedzielę 

rodzina spotyka się na pierwszym, krótkim domowym zebraniu. Od następnego dnia należy 

w plan funkcjonowania rodziny wpisać codzienne, wieczorne, półgodzinne spotkania.  

Ważne jest, aby trening obejmował całą rodzinę tj. należy wygospodarować takie 30 minut, 

w którym możliwe będzie spotkanie wszystkich domowników.  W tym czasie wyłączcie 

wszystkie urządzenia multimedialne i bądźcie razem. Nie zajmujcie się sprawami domowymi 

i innymi niecierpiącymi zwłoki. Wydrukujcie załączoną kartę pracy na dany dzień oraz 

materiały pomocnicze (w przypadku braku drukarki możecie użyć jednego urządzenia – 

telefon, tablet, komputer – aby przeczytać ze strony Poradni kartę pracy na dany dzień, a 

materiały dodatkowe przygotujcie samodzielnie wg wzoru).  Następnie wykonajcie określone 

zadania. Polegają one na podsumowaniu dziennej pracy oraz przeczytaniu planu pracy na 

dzień następny i przygotowaniu się  do niego. W ciągu następnego dnia każdy  

z domowników ma wykonać polecenia otrzymane poprzedniego dnia.  

Do treningu potrzebny będzie  

 duży arkusz papieru, który będzie służył za plakat rodzinny (szary papier, arkusz 

flipcharta, inne); 

 kolorowe markery.  

Plakat będzie wykonywany przez cały tydzień. Pozostałe pomoce będą wymieniane na 

bieżąco.  

Oczywiście decyzję o przystąpieniu do programu wszyscy dorośli uczestnicy podejmują 

wcześniej razem po przedyskutowaniu. Dzieci informujemy nad czym będziemy przez tydzień 

pracować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wieczór poprzedzający trening 

 

Zebranie rodzinne zacznijcie od wspólnego wysłuchania piosenki „Przygody Fenka. Złość – 

Piosenka” zamieszczonej na kanale YouTube (link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pvm4LP6Pvzo) 

Następnie powiedzcie dzieciom, że przez najbliższy tydzień będziecie wszyscy, całą rodziną 

pracować nad tym, aby lepiej kontrolować swoją złość, żeby wzajemnie się nie ranić i żeby 

 w domu była lepsza atmosfera. 

Wyjaśnijcie, że każdego dnia będziecie wspólnie spotykać się na krótki czas i wykonywać 

określone zadania.  

Przez następny dzień, każdy z Was ma pomyśleć, co chciałby w rodzinie zmienić jeśli chodzi o 

złość.   

Przygotujcie fragment plakatu poprzez narysowanie na samym dole swoich symboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvm4LP6Pvzo


Dzień 1 

Spotkanie wieczorne 

Rozmowa na temat złości w rodzinie. Każdy krótko mówi, co chciałby zmienić i jak postrzega 

złość w rodzinie. Wypowiedzi nie oceniamy. 

Wspólnie wybierzcie jedną lub dwie najważniejsze rzeczy , które chcecie w rodzinie zmienić a 

w jakimś stopniu dotyczą one złości. 

Przykładowe propozycje (najlepiej, aby każda rodzina wymyśliła swoje osobiste cele i aby nie 

zawierały w sobie słówka „Nie”): 

 W domu zamykamy drzwi po cichu. 

 Każdy mówi do siebie spokojnym/normalnym tonem. 

 Wszyscy trzymają swoje ręce przy sobie. 

 Język znajduje się za zębami. 

 Wypowiadamy kulturalne słowa. 

 Rzeczy należy szanować. 

 

Zadanie na następny dzień 

Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Obserwujcie uważnie innych. Jak dzieci i dorośli 

wyrażają złość w przedszkolu, szkole, w pracy, na ulicy, w telewizji? Jak wyraża złość mama, 

tato, dziecko? Swoje obserwacje rodzice niech  jutro zapiszą, a dzieci narysują.  

 

Plakat 

Na dole plakatu wspólnie narysujcie symbol celu/celów, który ustaliliście na początku 

dzisiejszego rodzinnego zebrania. 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia we wtorek! 

 

 

 



Dzień 2 

Spotkanie wieczorne 

Porozmawiajcie o tym jak ludzie wyrażają złość.  Podzielcie się swoimi zapiskami. Co robi 

mama jak się złości? Co robi tata? Co robi…. (wstaw imię dziecka)? 

Pamiętajcie. Złość jest normalna. Każdy się może złościć. Ważne żeby wtedy nie krzywdzić 

innych lub siebie i nie zachowywać się agresywnie.  

Teraz przeanalizujmy nasze zachowania w chwili złości.. 

Które z zachowań nie są krzywdzące dla Ciebie i innych a które nie dotykają nikogo? Zapiszcie 

(lub narysujcie) te zachowania pod odpowiednim symbolem (karta w załączniku). 

Zanalizujcie każde zauważone przez domowników zachowanie związane ze złością. 

Ważne! Nie komentujemy wyniku czyli tego, kto ma ile jakich buziek. 

 

Zadanie na następny dzień 

Każdy wycina z papieru kontur człowieka (można posłużyć się załączonym szablonem).  

W ciągu całego następnego dnia, każdy na wyciętym ludziku zaznacza kredką co czuje w ciele 

kiedy się zezłości. Dodatkowo przygotowujcie duży arkusz papieru potrzebny na dzień 

następny. 

 

Plakat 

Na plakacie wspólnie narysujcie piorun z uśmiechniętą buzią jako symbol, że podczas 

przeżywania złości nie można krzywdzić innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w środę! 



Nasze zachowania w chwili złości 

 

          
 

 

Mama 

 

 

 

Tata 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

W miejsce kropek wstawcie imiona domowników 

 



Co czuję w ciele w chwili złości? 

 

 



Dzień 3 

Spotkanie wieczorne 

Pooglądajcie Wasze ludziki. Porozmawiajcie o nich, o tym, co na nich zaznaczyliście. Potem 

na dużym kartonie wspólne narysujcie kontury człowieka i zaznaczcie, co można czuć w ciele 

kiedy się złościmy.  

W pierwszym opanowaniu złości pomoże nam sygnalizator (można wykorzystać załączony). 

Zanim włączy się czerwone światło zapala się żółte. I tak samo może być z nami. Zanim 

wybuchniemy ze złości włączmy żółte światło.   

Dobrze żeby każda rodzina posiadała taki swój odrębny sygnalizator, którym może się 

posłużyć gdy ktoś z jej członków ktoś wybuchnąć.  To powinno być coś indywidulanego dla 

danej rodziny, zabawnego. Wymyślcie taki sygnał czyli słowa i czynność/gest. 

Przykładowe hasła: 

 Pieczony kartofel (dodatkowo głaszczemy się po brzuchu). 

 Gadająca świeczka (naśladujemy dmuchnięcie). 

 Zielony nos (oraz gest wyciągniętego kciuku). 

 

Zadanie na następny dzień 

Jutro, kiedy ktoś z Was się ze złości i chce wybuchnąć, niech inni spróbują użyć hasła rodziny. 

 

Plakat 

Na plakacie wspólnie narysujcie ludzika i zaznaczcie co czuje ciało, gdy się zezłościmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w czwartek! 

 



Zanim wybuchniesz włącz żółte! 

 

 

 

 

 

 

Nasze rodzinne hasło: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Dzień 4 

Spotkanie wieczorne 

Opowiedzcie o swoich doświadczeniach z hasłem.  

Teraz coś  innego. Wykonajcie wszyscy poniższe ćwiczenia: 

- Stańcie prosto, ręce wzdłuż ciała. Wykonajcie pięć głębokich oddechów: wpuszczacie 

powietrze nosem i jednocześnie podnosicie ręce do góry. Z rękami w górze, na chwilę 

zastygnijcie, a potem powoli opuszczajcie ręce i jednocześnie wypuszczajcie powietrze 

ustami. 

- Usiądźcie wygodnie na krześle, połóżcie dłonie na swoim brzuchu, wpuszczajcie powietrze 

nosem i wypuszczajcie ustami, starając się tak oddychać aby brzuch unosił ręce do góry 

(oddychanie przeponą). 

- Bierzecie małe kubeczki, do których nalewacie trochę wody. Każdy ma mieć swój kubeczek. 

Siadacie przy stole, na  którym postawione są kubeczki i dmuchacie do środka swojego 

naczynia, tak aby woda w kubeczku utworzyła wir lub bąbelki (aby nie marnować wody 

podlejcie nią po zakończonym ćwiczeniu kwiaty).  

- Siadacie na krześle i zamykacie oczy. Starsi liczą powoli od 100 w tył co trzy: 100, 97, 94, 

91…. Młodsi w zależności od umiejętności liczenia liczą do 10, 20 (może być wspak) lub co 2 

liczbę itp. Zamiast liczenia można z zamkniętymi oczyma powiedzieć rymowankę „Wlazł 

kotek na płotek”. 

- Spróbujcie przejść dokoła pokoju/ wzdłuż korytarza na piętach. 

- Każdy otrzymuje kartkę papieru i ma za zadnie złożyć ją na jak najwięcej części, tak aby była 

jak najmniejsza. 

 

Zadanie na następny dzień 

Jutro, gdy użyjecie hasła rodziny, osoba, która się zezłościła  ma zadanie wykonać coś 

 z powyższego zestawu ćwiczeń. A może wymyślicie też własne ćwiczenia? Spróbujcie.  

Przez cały kolejny dzień pomyślcie, co Wam pomaga się uspokajać. Jeżeli są to jakieś rzeczy, 

to weźcie je ze sobą na jutrzejsze spotkanie. Jeżeli nie, to narysujecie i przynieście swoje 

rysunki. 

 

Plakat 

Na plakacie z ust ludzika niech wychodzą słowa waszego hasła rodzinnego. Dzieci niech je 

zilustrują obok. 

Do zobaczenia w piątek! 

 



Dzień 5 

Spotkanie wieczorne 

Porozmawiajcie o Waszym haśle i ćwiczeniach, które wykonywaliście po jego usłyszeniu. Jak 

Wam poszło? 

Teraz pokażcie innym co pomaga Wam opanować złość – zaprezentujcie to, co przynieśliście. 

I popatrzcie co jeszcze macie w przygotowanych materiałach i zdecydujcie, co Wam się  

może przydać (jeśli macie ochotę to możecie niektóre z przygotowanych zadań wykonać). 

Może wymyślicie coś jeszcze sami?  

 

Zadanie na następny dzień 

Przygotujcie w domu specjalne miejsce: Kącik Uspokajacza. Niech każdy położy na nim, to co 

jemu najbardziej pomaga w uspokojeniu się. Możecie także dodać coś nowego. 

Przez cały kolejny dzień, jeżeli poczujecie nieprzyjemne emocje, a szczególnie złość idźcie na 

chwilę do Kącika Uspokajacza. 

 

Plakat 

Na plakacie narysujcie różnorodne sposoby na opanowanie złości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w sobotę! 

 



Sposoby na opanowanie złości: 

1. Zabawy: 

- Dmuchanie małej piłeczki po stole tak, aby nie spadła – można zrobić mecz (zadanie dla 

dwóch osób w konflikcie, aby ostudzić emocje). 

- Dmuchanie piórka tak, aby nie spadło na ziemię. 

- Odbijanie balonika głową/ jednym palcem. 

- Podarcie starej kartki z gazety na jak najmniejsze kawałki a następnie uformowanie z 

małych kawałków kulek i rzuty do celu czyli do pudełka, śmietnika itp. 

- Teatr – odgrywanie przestawienia na temat złości z wykorzystaniem bezpiecznego sprzętu 

kuchennego (łyżka, widelec, trzepaczka, łopatka).  

2. Prace plastyczne: 

- Kolorowanki relaksacyjne (link do kolorowanek dla dorosłych i dzieci)  

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,178f6d-kolorowanki_terapeutyczne.html 

Wydrukujcie wybrane i spróbujcie pomalować. 

-  Namalowanie obrazka pod tytułem „Moja złość”. 

- Wykonanie pracy plastycznej z różnorodnych pozornie niepotrzebnych elementów i rzeczy 

do recyclingu (rolek po papierze toaletowym, starych gazet, plastikowych pojemników, 

słomek, taśmy) na temat „Kraina złości”. 

3. Muzyka: 

- Słuchanie ulubionej muzyki (głośność ustalona wcześniej z domownikami). 

- Gra na instrumencie, który jest w domu (flet, cymbałki). 

- Tworzenie własnych instrumentów i zabawa w orkiestrę. 

4. Czytanie ulubionej książki, gazety. 

5. Schrupanie jabłka, marchewki, wypicie szklanki wody. 

6. Przytulenie do ulubionej maskotki, zwierzęcia, bliskiej osoby. 

7. Wyobraźnia: 

- Połóż się na swoim łóżku. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje ulubione miejsce lub miejsce, 

w którym chciałabyś/chciałbyś zawsze się znaleźć. Jakie ono jest? Co tam widzisz? Co tam 

robisz? – pomyśl o tym wszystkim. 

- Wyobraź sobie, że w Twój dom zamienił się w dżungle/ pole itp. Dywan to jezioro, krzesła 

to określone zwierzęta. Rzeczy, które leżą na ziemi to banany/marchewki. Szafy to drzewa. 

Spróbuj przemierzyć mieszkanie, tak jak byś je widziała/widział po raz pierwszy. 

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,178f6d-kolorowanki_terapeutyczne.html


Dzień 6 

Spotkanie wieczorne 

Posłuchajcie bajki psychoedukacyjnej „Zacznij od nowa” (rodzic czyta bajkę zamieszczoną  

w załączniku). 

Złościć się możemy często, nawet kilka lub kilkanaście razy na dzień. Ale to od nas zależy, co 

dalej z tą złością zrobimy. 

Porozmawiajcie o Kąciku Uspokajacza.  Czy ktoś z Was dzisiaj w nim był? Jak w nim jest? 

Kiedy jeszcze możemy go wykorzystać? Co w nim zmienić? 

Spróbuj wykorzystać Kącik Uspokajacza, nie tylko gdy przeżywasz złość, ale i smutek czy 

zmęczenie. 

 

Zadanie na następny dzień 

Spróbujcie połączyć wszystko: rodzinne hasło, ćwiczenia i Kącik Uspokajacza.  

Jutro jest niedziela, macie więc więcej czasu. Przygotujcie dodatkowo wspólny posiłek. Nie 

musi to być nic skomplikowanego i związanego z gotowaniem czy pieczeniem. Wystarczą 

kolorowe kanapki, twarożek z dodatkami czy sałatka owocowa. Przy czym małe utrudnienie: 

 Tato wykonuje zadania związane z przygotowaniem posiłku jedną ręką, 

  Mama z zamkniętymi oczami, 

  Dzieci siedząc w jednym miejscu.  

Po skończonym zdaniu zróbcie wspólne zdjęcie (które wydrukujcie albo w najbliższym czasie 

wywołajcie), a następnie posprzątajcie kuchnię nie używając przy tym słów. A potem zjedzcie 

wspólny posiłek rozmawiając o ulubionych czynnościach każdego z domowników. 

 

Plakat 

Wspólnie ozdóbcie plakat. 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w sobotę! 

 



Agnieszka Reja 

Zacznij od nowa 

Sobota nie rozpoczęła się miło. 

Najpierw piękny sen o zwycięstwie w konkursie na najwyższą wieżę z klocków lego przerwało 

wołanie mamy. 

- Kacper! Jeszcze śpisz? Wstawaj. Mamy dziś dużo pracy. 

Potem nie mogłem nigdzie znaleźć mojej ulubionej koszulki z kosmosem i musiałem założyć tą 

starą, z zielonym drzewem, którą naszykowała mi mama. 

I jeszcze na śniadanie była owsianka, której nie lubię. 

- Nie chcę jej jeść – powiedziałem i trochę za gwałtownie odsunąłem talerz, tak, że jego 

zawartość wylądowała na moich spodniach.   

- O nie! Beznadziejna owsianka! Moje nowe spodnie – jęknąłem. 

- Przebierz się szybko i zabieramy się do pracy – zawołał wesoło tata.  

 Z czego on się tak cieszy? Pomyślałem i powlokłem się do pokoju. Na nieszczęście zostały mi 

do przebrania tylko wytarte na kolanach, siwe spodnie po ciotecznym barcie.  

Byłem coraz bardziej zły i jeszcze w dodatku głodny.  

Nie będę dziś sprzątać! Nie będę dziś nic robić! Dajcie mi wszyscy święty spokój! –  

wykrzyknąłem i trzasnąłem drzwiami. 

Siedziałem tak, trzymałem zaciśnięte pięści i wyobrażałem sobie, że jestem kosmonautą i 

odkrywam nową planetę … ale jak na złość dzisiaj to nawet wyobraźnia mi dzisiaj nie działała. 

Chwyciłem starego miśka i już miałem nim rzucić ze złości, kiedy do pokoju weszła mama.  

- Czy chcesz zacząć jeszcze raz? – zapytała. 

- Co? – zdziwiłem się. 

- Dzień – uśmiechnęła się mama. – To od nas zależy wiele rzeczy. Co nas będzie złościć na 

przykład. Złościć nas może wiele rzeczy i możemy się złościć nawet kilkanaście razy  na dzień. 

- Naprawdę? Aż tak dużo? – zapytałem zdziwiony –  Ty też się tak często złościsz? 

- Na pewno kilka razy na dzień – zaśmiała się mama. – Posłuchaj synku – powiedziała już 

zupełnie poważnie. – Złość jest zupełnie normalna. Ale to od nas zależy co z tą naszą złością 

zrobimy. Czy pozwolimy jej  popsuć nam ten dzień? To co, spróbujemy zacząć jeszcze raz?  

- Tak – stwierdziłem myśląc, że to będzie nawet śmieszne. 

- To przebieraj się w piżamy i kładź się z powrotem do łóżka – odpowiedziała mama. 

Za chwilę… 



- Kacper! Jeszcze śpisz? Wstawaj. Mamy dziś dużo pracy. 

Tym razem zamiast narzekać zacząłem się śmiać. To było zabawne powtarzać wszystko jeszcze 

raz. 

Wiedziałem  już, że nie znajdę sam mojej koszulki z kosmosem. 

- Mamo. Widziałaś może moją koszulkę z kosmosem? – zapytałem – Bo tej z zielonym drzewem 

nie chcę.  

- Jest w łazience na suszarce – odpowiedziała mama. – Możesz sprawdzić czy wyschła. 

Nie uwierzycie koszulka była sucha! I obok wisiały jeszcze jeansy też już suche. Włożę je 

zamiast tych starych, szarych dresów. 

Na śniadanie była owsianka, której nie lubię. 

- Mamo nie lubię owsianki – powiedziałem. 

- A co mógłbyś zrobić żeby była smaczniejsza? – zapytała mama. 

- Hmm, może dodać do niej trochę soku pomarańczowego? I rodzynek. I do tego kanapka z 

masłem orzechowym? 

- Proszę bardzo – odpowiedziała mama – przygotuj sobie wszystko, tak jak lubisz. 

Muszę Wam powiedzieć, że od dzisiaj polubiłem owsiankę. I jeszcze byłem z siebie taki dumny, 

że wszystko sam naszykowałem. 

- Zabieramy się teraz do pracy – zawołał wesoło tata.  

 - Z czego się tak cieszysz tato? – zapytałem. 

- Nie pamiętasz? Rozmawialiśmy o tym kilka dni temu. Ustaliliśmy, że jak w weekend będzie 

ciepło to pojedziemy na wycieczkę rowerową. Pierwszą w tym roku. I zobacz jaka jest 

wspaniała pogoda. Trzeba więc szybko przygotować rowery. 

Nie do wiary! Przez swój wcześniejszy zły humor mogłem sobie posuć taki wspaniały dzień! To 

naprawdę ważne, co będziemy robić z naszą złością. Muszę o tym zawsze pamiętać. Wiem co 

mi w tym pomoże. Przygotuje sobie taki specjalny kącik w domu na poprawę humoru. 

Zgromadzę w nim wszystkie moje ulubione rzeczy.  Wy też spróbujcie! A może już taki kącik 

macie? 

 

 

 

 

 

 



Dzień 7 

Spotkanie wieczorne 

Podsumujcie wyzwanie. Co się udało? Co było trudne, łatwe? Czy sądzicie, że program był dla 

Was przydatny? Co Wam się podobało, a co chcielibyście w nim zmienić? 

 

Zadanie  

A teraz do Was należy decyzja czy chcecie dalej pracować nad kontrolą złości. Jeśli tak to 

prawdziwe wyzwanie dopiero się rozpoczyna.  

Spróbujcie przez najbliższe dwa miesiące wcielać w życie ustalone zasady:  

 gdy widzicie, że ktoś chce wybuchnąć używacie hasła rodzinnego a osoba, która 

przeżywa złość wykonuje dwa ćwiczenia wymienione w programie; 

 gdy ktoś przezywa nieprzyjemne emocje pomaga sobie Kącikiem Uspokajacza.  

Najpierw ćwiczymy w domowym środowisku, potem można przejść do kontroli złości dalej 

czyli w  szkole, przedszkolu, pracy, na ulicy itp.  

Do tych wszystkich zasad można także dodać to, co Was łączy, czyli miłość. Spróbujcie 

uspokoić się, czy pocieszyć  przytulając się mocno do mamy, taty czy do współmałżonka.  

Po dwóch miesiącach stosowania powyższych zasad  sami zobaczycie co się zmieniło w 

Waszej rodzinie… 

 

Plakat 

Powieście plakat w widocznym miejscu. Jeżeli wywołacie zdjęcie, to zachęcam do oprawienia 

go i postawienia w miejscu, gdzie wszyscy najczęściej się gromadzą w domu razem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia! 



Przykładowy plakat (wersja końcowa) 

 

 

 

 

 



Linki do materiałów na temat kontroli złości (dla dzieci i rodziców): 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/zlosc-czym-jest-i-jak-sobie-z-nia-radzic-aa-

bCk2-cUWJ-1mMC.html 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/418-kilka-prawd-o-zlosci.html 

https://mojapsychologia.pl/artykuly/3,rozwoj_osobisty/4,praktycznych_wskazowek_jak_skutecznie_

kontrolowac_swoj_gniew.html 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/6-krokow-do-zapanowania-nad-zloscia-aa-

rjB5-D2d4-6eF5.html 

https://zwierciadlo.pl/psychologia/wypieranie-emocji-co-kryje-zlosc 

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/zabawy-i-cwiczenia-relaksacyjne/ 

https://epedagogika.pl/dzialania-interwencyjne/trening-zastepowania-agresji-trening-kontroli-zlosci-

2097.html 

https://dziecisawazne.pl/jak-pomoc-dziecku-wyrazac-zlosc/ 

https://dziecisawazne.pl/nauczyc-dzieci-przezywac-zlosc/ 

https://www.littsint.no/downloads/Jak_radzi%C4%87_sobie_ze_z%C5%82o%C5%9Bci%C4%85%E2%

80%93poradnik_dla_rodzic%C3%B3w.pdf 

http://pp19.radom.pl/jak-radzic-sobie-ze-zloscia-i-agresja-dzieci-cwiczenia-i-zabawy-dla-rodzicow-i-

pedagogow/ 

https://pieknoumyslu.com/techniki-relaksacyjne-gry-dzieci/ 

https://www.pce-brzesko.pl/podn/wp-content/uploads/2019/04/ZABAWY-wyciszajace.pdf 
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