
Ćwiczenia w radzeniu sobie  z trudnymi emocjami

Wydrukuj jeden lub więcej obrazów znajdujących się na poniższych slajdach.

W tym ćwiczeniu dorosły odgrywa rolę  dziecka, które znalazło się w przykrej dla niego sytuacji. Można 
wykorzystać podane niżej przykłady:

*Dziecko, które jest zdenerwowane/ zmartwione tym, że jego koledzy zmienili reguły gry w piłce nożnej z 11 
graczy na 8
* Dziecko, które jest zdenerwowane ponieważ nauczyciel będący na zastępstwie nie zna zasad 
obowiązujących w klasie i wcale nie słucha tego, co mówią dzieci 
• Dziecko, które  jest zmartwione, ponieważ nie dostało na urodziny ulubionego tortu czekoladowego, 
( chociaż taki zamawiało w cukierni ) a śmietanowy.

* Dziecko, które  jest smutne i mocno zmatrwione ponieważ pomimo to, że się bardzo stara ,nie potrafi 
nawiązać dobrych kontaktów z rówieśnikami
* Dziecko, które jedzie po raz pierwszy na kolonie i czuje  obawę przed nowymi  sytuacjami, które go tam 
czekają .Boi się, że sobie nie poradzi.

Terapeuta odgrywający rolę dziecka,  pyta uczestników,  w jaki sposób może poradzić sobie z tymi 
przykrymi uczuciami.  W trakcie, gdy uczestnicy podają różne rozwiązania, prowadzący reaguje na nie 
używając obrazka  przedstawiającego dane uczucie. Jeśli podawany przez uczestników sposób jest 
użyteczny ,opuszcza obrazek NIŻEJ, jeśli nie, podnosi go WYŻEJ.  Jeśli dzieci udzieliły zbyt dużo „złych” rad 
prowadzący podnosi obrazek najwyżej, jak może. Oznacza to, że grupa przegrała.  Jeśli natomiast uczestnicy 
udzielili wystarczająco dużo dobrych rad, prowadzący opuszcza obrazek bardzo nisko ( aż do wysokości 
kolan ) i grupa wygrywa.
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Help the upset person activity

This is an activity to allow participants to demonstrate their knowledge of self-help techniques for dealing 
with upset feelings.

Print out one or more of the pictures on the following slides on cardstock.  

In this activity,  the adult enacts a first person monologue of a young person who is upset.  Some suggested 
scenarios:

*Young person who is upset because children on the playground suddenly decide to change the kickball 
rules to  allow five bases instead of three
*Young person who is upset because a substitute teacher is not following the normal routine and is not 
listening to the young person’s advice
*Young person is upset because the bakery delivered a defective cake to his birthday party—a Pikachu cake 
that is blue instead of yellow.  (Or, pick a local sports team’s colors and the bakery messes up the colors )
*Young person is sad and hopeless because, although he is doing his best to fit in and socialize with peers, 
he has been unsuccessful
*Young person who is on the bus on the way to the first day of a summer day camp, feeling apprehensive 
about new activities and the prospect of social failure

The adult then, remaining in character, asks the participants to give him advice on how to deal with his 
upset feelings.  This is where you start to use the picture as an instructive visual.  As you hear the advice 
given by the children, you hold the picture higher or lower, depending on whether the advice is useful or 
not useful.   If the advice is useful, you hold the picture of the upset person LOWER.  If the advice is not 
helpful, you hold the picture of the upset person HIGHER.  If you get enough “bad” advice, you raise the 
picture as high as you can reach, and that means that the children have “lost.”  If the participants offer 
enough productive advice, then the picture gets lowered to the level of your knees, and the participants 
have “won.”


