
 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
J U N I O R 

 

Temat treningu:                         
TRUDNE EMOCJE 

(strach, złość, wstręt, smutek) 
Zdjęcie poniżej jest efektem pracy uczniów podczas zajęć dodatkowych    

w naszej szkole. Przyciągają uwagę, no nie? Te dzielne warzywa przeistoczyły 
się w bohaterów emocji, których doświadczają wszyscy ludzie na całym 
świecie.  

 
 

 

Tak, takie same emocje odczuwasz i Ty i Aborygen w Australii, biznesmen 
w Peru, uczeń przed komputerem w Japonii oraz Hindus w Indiach.  

Bardzo ważna informacja: 

Nie ma złych emocji!!! 
Te emocje, które dają nam popalić, czyli: trzęsą naszymi dłońmi, 

wyciskają z oczu łzy, z uszu parę a z ust ślinę nazywamy EMOCJAMI 
TRUDNYMI. Trudno jest się pozbierać, gdy ich doświadczamy, ale czasem 
pomimo trudności, okazują się bardzo dobre. Gdy na przykład złodziej chce 
wyrwać starszej pani torebkę, to w sumie dobrze, że pani się rozzłości i zacznie 
na całe gardło na niego krzyczeć, choć na ogół jest elegancką, dobrze 
wychowaną damą.  



Zagadka  
 

Dopasuj emocję do twarzy1: 

 

 
 
 
 
 
 

Trudne emocje ą związane z naszą reakcją  
na wyzwania, jakie stawia przed nami świat. 

 
 

Zobaczcie co dobrego zyskujemy dzięki TRUDNYM EMOCJOM: 
 

Strach – zdolność do odczuwania strachu chroni nas przed 
wpakowaniem się w kłopoty i nadmierną ufnością. Pamiętacie baśń                                      
o Czerwonym Kapturku? Niestety, dziewczynka nie bała się obcego wilka                          
i nieostrożnie opowiedziała mu, że wybiera się do babci, przez co wylądowała 
w jego brzuchu. Na chwilę, ale jednak, fuj.   

Pułapka strachu – banie się wszystkiego do przesady i nadmierne 
wypatrywanie różnych wilków podczas spaceru. W skrajnym przypadku 
doprowadza do ciągłego siedzenia w domu. 

 

Wstręt – odruch wstrętu chroni nas np. przed zjedzeniem popsutej 
żywności, która mogłaby nas zatruć. Uciekniemy też dzięki niemu od brzydko 
pachnących oparów, które przeszkadzają w oddychaniu.  

Pułapka wstrętu - uważam, że możecie mylnie reagować wstrętem                        
na widok zdrowych rzeczy do jedzenia. Marchewka jest pyszna, 
pomarańczowa, zdrowa i bardzo miła. Podobnie groszek, ziemniaki, kalarepa, 
pomidory, brokuły (tak brokuły!), cebula, kapusta, buraki, pietruszka, ogórek, 
fasola. Nie wiem, jak brukselka?  

 

 
1 Biedny bobas pokazuje nam STRACH, chłopiec w bluzce w paski SMUTEK, chłopiec z językiem WSTRĘT, chłopiec na zielonym tle 
ZŁOŚĆ 

       ŚLINA Z UST 

       PARA Z USZU 

         ŁZY Z OCZU 

      DRŻĄCE RĘCE  



Smutek – jest nam bardzo potrzebny, bo nie da się przeżyć życia bez 
utrat. Tracimy ulubione zabawki, które rozsypują się ze starości, tracimy 
przekonanie o tym, że też będziemy razem z wszystkimi chłopakami z klasy 
piłkarzami lepszymi od Lewego, tracimy ludzi, którzy byli dla nas ważni,                     
bo od nas odchodzą. 

Pułapka smutku – utraty są trudną częścią naszego doświadczenia,           
ale życie na szczęście daje nam dużo więcej. Smutek powinien przyjść , pobyć 
z nami a potem odejść lub chociaż przesunąć się na bok, dając miejsce innym 
emocjom. Nie wolno długiemu smutkowi pozwolić na zasłonięcie tego, jak 
wiele wciąż mamy i oczekiwania na dobro, które nadejdzie w przyszłości.  

 

Złość – największa korzyść z tej trudnej emocji, to jej zdolność                                
do pomagania nam w bronieniu się. Złość służy do obrony. Przypominam 
historię o damie i złodzieju. 

Pułapka złości – pytanie czy przed wszystkim musimy się bronić? Nie 
jesteśmy Neandertalczykami żyjącymi w świecie pięści i maczugi. Zalany 
złością umysł nie działa najlepiej, bo wszędzie widzi zagrożenie, z którym 
trzeba stoczyć bój. Najczęściej walka jest głośna, krzykliwa i bolesna. 
Tymczasem nasza mądrość ujawnia się dopiero wtedy, gdy przestajemy 
patrzeć na świat, jak na miejsce, które chce nas dopaść, ocenić i zniszczyć. 
Dobrze jest wyłączyć moc złości i znaleźć pomysł na poradzenie sobie 
używając swojej inteligentnej głowy. 

 
 Czas na ćwiczenie.  
 

1. Wykonaj z warzyw figurki emocji. Powycinaj im oczy, nosy, buzie i inne dodatki. 
Możesz stać się artystą, który powołuje do życia nie tylko dzieła sztuki inspirowane 
emocjami trudnymi, ale także np. zaskoczeniem czy radością. 

2. Zapamiętaj na całe życie, że ludzie mają prawo czuć trudne emocje. One nie są złe, 
tylko bardziej wymagające. Jeśli zapamiętasz, że smutek, złość, strach, wstręt są po 
prostu trudne – będzie Ci łatwiej. 
 
Jeśli będziecie mieli pytania albo uwagi piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl lub 

kontaktujcie się na numer telefonu 734154787.  

    
                                                                   Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                          

Wasza pani psycholożka 
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