
Biblioterapia – poznajemy podstawowe emocje cz. I ( RADOŚD) 

 

Dla uczniów klas V- VIII 

 

W jednej z poprzednich części naszych zajęd mieliście okazję obejrzed znakomity wykład na 

temat roli emocji w naszym życiu. Dla przypomnienia kliknij w poniższy link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXkZ0WhHHbc 

 

Emocje podstawowe to : 

 RADOŚD 

 SMUTEK 

 STRACH 

 ZŁOŚD 

 ZASKOCZENIE 

 WSTRĘT 

 

 

Zdolnośd odczuwania emocji jest w naszym życiu bardzo ważna . Dzięki nim możemy 
łatwiej komunikowad się ze światem i samym sobą, a także motywowad do podejmowania 
działao . 

Emocje dostarczają informacji na temat sytuacji w której się znajdujemy. Często to one są 
uświadamiane jako pierwsze. Zazwyczaj na podstawie emocji odszukujemy myśli 
automatyczne. Są dla nas cennymi wskazówkami, ale nie należy ich traktowad jakby były 
faktami. Odczuwamy emocje, ponieważ mamy ku temu powód, np. złoszczę się gdy ktoś 
mnie lekceważy, smucę się, gdy coś straciłam/em. Gdy rozumiemy dlaczego czujemy się w 
dany sposób jest nam łatwiej zaakceptowad powody przeżywania danej emocji. 

Wyrażając emocje mamy wpływ na innych. Nasz strach może dad informacje otoczeniu o 
istnieniu niebezpieczeostwa. Złośd może wywoład czyjeś wycofanie. Przeżywany przez nas 
smutek często prowadzi do reakcji opiekuoczych otoczenia. Zaś radośd może sprzyjad 
zbliżaniu się innych do nas. 

Emocje są także motywatorem do podejmowania działao. Odczuwanie strachu może nas 
zmotywowad do intensywniejszej nauki do sprawdzianu, radośd może wpłynąd na mniej 
racjonalne decyzje na zakupach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXkZ0WhHHbc
https://psycholog.pluskiewicz.pl/czym-sa-mysli-automatyczne/
https://psycholog.pluskiewicz.pl/czym-sa-mysli-automatyczne/


 

 

 

Co to jest RADOŚD ? 

 

 

 

 Kliknij w poniższy link  i posłuchaj wypowiedzi specjalisty na temat radości: 

 

https://www.kamilakoziolcoaching.pl/czym-jest-radosc-poznaje-emocje-39/ 

 

 

 

 Po obejrzeniu filmu odpowiedz na poniższe pytania: 

 

 

 Którą z emocji podstawowych odczuwasz najczęściej? 
 

 W jakich sytuacjach odczuwasz radośd? Podaj kilka przykładów. 
 

 Jak się objawia u Ciebie uczucie radości?  
 

 W jaki sposób się wtedy zachowujesz? 
 

 Co odczuwasz w swoim ciele? 
 

 Czy radośd w Twoim życiu jest ważna? 
 

 Jakie  książki,  piosenki, filmy,  kojarzą Ci się z przeżywaniem radości? 
 

 

 

 Na koniec posłuchaj tej znakomitej piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZbZSe6N_BXs&feature=kp 

 

https://www.kamilakoziolcoaching.pl/czym-jest-radosc-poznaje-emocje-39/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZbZSe6N_BXs&feature=kp


 

COŚ DLA MŁODSZYCH  

 

 

 Zobacz świetny film o podstawowych emocjach. Kliknij w poniższy link.  

https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk 

 

 Po obejrzeniu filmu zastanów się kiedy ostatni raz czułe/-aś radośd? 

 

 Jak się zachowujesz, kiedy czujesz się radosny lub szczęśliwy? 

 

 Czy lubisz  byd radosny/ szczęśliwy? 

 

 Kliknij w link i posłuchaj słuchowiska  dla dzieci pt. „Bajka o szczęściu”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVWcTf-dAEI 

 

 

 Czy podobała Ci się bajka?  Jeśli tak narysuj rysunek w dowolnej formie, który 

będzie przedstawiał  szczęście. 

 

 Na koniec zagraj w interaktywną grę. 

https://wordwall.net/pl/resource/1292376/etyka/szcz%C4%99%C5%9Bcie-

prawda-czy-fa%C5%82sz 

 

 

 

      oprac.  mgr  Jadwiga Bazarnik 
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