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Dziś zajmiemy się jeszcze bardziej szukaniem sposobów na uspokojenie. Służy do 
tego narzędzie PD zwane kołem złości. 

Kiedy wszyscy są spokojni, siadacie w wygodnym miejscu i wspólnie tworzycie li-
stę sposobów na uspokojenie. Zaczynacie od burzy mózgów – wypisania wszystkich 
sposobów na uspokojenie, które przyjdą Wam do głowy. Mogą to być najbardziej nie-
realne i niekoniecznie konstruktywne metody. Może się zdarzyć, że dziecko wymieni 
tu np. oglądanie bajki albo jedzenie cukierków. To jest ok. W tym momencie zbieramy 
pomysły bez oceniania ich.

SZUKAMY SPOSOBÓW NA USPOKOJENIE

Możesz skorzystać z poniższych sposobów na uspokojenie, które aktywują korę 
przedczołową, pozwalają zrzucić napięcie lub dają mózgowi sygnał, że wszyst-
ko jest ok:

Przykladowe sposoby

1. Uśmiechnij się (nawet jeśli to wymu-
szony uśmiech).

2. Połóż się na plecach lub brzuchu.
3. Głośno zawołaj: HA HA HA.
4. Powąchaj ulubiony zapach  

(np. perfum).
5. Przypomnij sobie przyjemne chwile.
6. Nazwij swoje uczucia.
7. Włóż ręce do zimnej wody.
8. Odmień wybrany rzeczownik przez 

przypadki.
9. Biegnij w miejscu.
10. Napinaj i rozluźniaj mięśnie.
11. Popatrz na zdjęcie pięknego  

krajobrazu.
12. Weź prysznic.
13. Zaciskaj i rozluźniaj pięści.
14. Przytul maskotkę lub kocyk.
15. Zacznij klaskać.
16. Włącz ulubioną muzykę.
17. Zaproponuj bitwę na poduszki.
18. Rób głupie miny przed lustrem.
19. Stań na jednej nodze.

20. Zrób parę przysiadów.
21. Zacznij „wojnę” na łaskotki.
22. Zjedz coś.
23. Spróbuj przepchnąć ścianę.
24. Zacznij naśladować ryk lwa.
25. Oddychaj głęboko.
26. Wyobraź sobie, że w jednej ręce 

masz kwiatek, a w drugiej  
świeczkę. Wąchaj kwiatek  
i dmuchaj świeczkę.

27. Odlicz od 100 w dół co 19.
28. Przeliteruj swoje nazwisko od 

końca.
29. Pomnóż w pamięci dwie liczby 

dwucyfrowe,
30. Podaj 5 rzeczy z otoczenia, które 

widzisz, 4- które możesz dotknąć, 
3- które możesz usłyszeć, 2- które 
możesz powąchać, 1- którą mo-
żesz posmakować.

31. Obejmij się ramionami.
32. Krzycz w poduszkę.
33. Wytupuj złość

1. Burza mózgów
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W kolejnym etapie wybieracie te sposoby, które:
• nie ranią innych,
• pomogą się uspokoić.

Po wybraniu sposobów nanieście je na koło wyboru. Ty możesz zapisać, a dziec-
ko narysuje symbol. Możecie ozdobić koło według uznania, zalaminować i powiesić  
w widocznym miejscu.

2. Wspólnie wybieramy najlepsze pomysly
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To nie koniec! Zanim znów dojdzie do sytuacji, w której będziecie potrzebowali wró-
cić do równowagi, kilka razy przećwiczcie stosowanie tych sposobów w spokojnych 
warunkach.

Możecie odegrać scenkę z najczęściej pojawiającym się trudnym zachowaniem.

4. Testujemy na sucho


