


WITAJ!
Cieszę się, że sięgasz po przygotowane przeze mnie karty pracy. Powstały one po to, by dać  
dziecku szansę przyjrzenia się sobie, swoim zasobom, emocjom i potrzebom.

Karty są pomocą, którą można zastosować wszędzie tam, gdzie zobaczysz taką potrzebę –  
w gabinecie, w szkole, w domu. Każda okazja do spotkania z drugą osobą i odkrycia wraz  
z nią czegoś nowego jest niezwykle wartościowa. Z powodzeniem wykorzystać je można w pracy 
psychologa i pedagoga czy podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 
Przydatne mogą być także dla nauczycieli, którzy chcą stymulować inteligencję emocjonalną  
i społeczną swoich podopiecznych. Karty sprawdzą się zarówno w pracy indywidualnej jak  
i grupowej.

Większość z nich można zastosować już z dziećmi w wieku przedszkolnym, część dopiero  
z dziećmi w wieku szkolnym - nie ma tu uniwersalnej zasady i podjęcie decyzji o skorzystaniu  
z danej karty powierzam Twojemu doświadczeniu.

Zachęcam do wspólnego (równoległego) wypełniania kart wyraz z dzieckiem i oczywiście  
rozmowy na temat zamieszczonych informacji. Jestem pewna, że wiele z nich Was nawzajem 
zaskoczy. Pamiętaj, by dać dziecku czas i w miarę możliwości nie sugerować tego, co Twoim  
zdaniem powinno znaleźć się na kartach. Zadbaj o to, by praca mogła oddawać to, co czuje  
dziecko, a nie to, co chciałbyś, żeby czuło.

Na kartach zwykle nie podaję szczegółowej instrukcji. Sądzę, że często będziesz miał własny 
pomysł na wykorzystanie karty i nie chcę, by instrukcja zaburzyła proces twórczego myślenia  
o zadaniu. Jednocześnie, brak instrukcji daje szansę dziecku na sprawdzenie w czym dana karta 
może mu pomóc. Jeśli natomiast jesteś chcesz sprawdzić moje pomysły na skorzystanie z kary - 
zerknij do moich propozycji, które znajdziesz w dalszej części opracowania.

Pracując z dzieckiem warto określić cele, które zamierzasz wdrażać na rzecz rozwoju swojego 
podopiecznego. Każde działanie powinno być ukierunkowane na realizację założonego celu.  
Poniżej znajdziesz propozycje celów, które mogą być realizowane w pracy z dzieckiem  
z prezentowanymi kartami:
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć w konkretnych sytuacjach,
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć innych w konkretnych sytuacjach,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
• ćwiczenie podejmowania określonych czynności, które pomagają regulować emocje,
• kształtowanie empatii,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości,
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• rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby swoje i innych,
• rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji.

Na sam koniec bardzo proszę Cię o szacunek dla mojej pracy. Publikacja ta ani żadna jej część nie 
może być udostepniana, publikowana w internecie, przedrukowywana na inny użytek niż własny 
ani w żaden inny sposób reprodukowana w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody 
Emocje Dziecka Anna Karcz.

Mam nadzieję, że zamieszczone materiały, które tu znajdziesz,  będą ciekawym urozmaiceniem 
Twojej pracy z dzieckiem.

Nazywam się Anna Karcz. Jestem psychologiem dziecięcym, pedagogiem, certyfikowanym  
edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. Pracuję z dziećmi i rodzicami, zajmując się poradnictwem 
psychologicznym, prowadząc terapię i wsparcie psychologiczne oraz diagnozując trudności 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Regularnie prowadzę szkolenia dla specjalistów oraz  
warsztaty wychowawcze w duchu Pozytywnej Dyscypliny. Propaguję edukację emocjonal-
ną dzieci od najmłodszych lat. Prowadzę fanpage Emocje Dziecka oraz stronę internetową  
emocjedziecka.pl, na które serdecznie zapraszam Cię po więcej inspiracji do pracy.
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POZNAJ MNIE (str. 11)
Zaproś dziecko do wypełnienia karty zawierającej informacje na jego temat. Karta pomaga  
przyjrzeć się ważnym dla dziecka  rzeczom lub osobom. Jeśli dziecko nie pisze - zachęć do  
narysowania lub sam zapisz odpowiedzi.
 
TO JESTEM JA (str. 12)
Karta składa się z dwóch elementów - chmurki na środku karty oraz 6 dymków dookoła. 
Od Ciebie albo od dziecka będzie zależało co znajdzie się w środku chmurki – czy będzie to jego 
portret, ulubiona rzecz, wymarzony prezent a może coś jeszcze innego. W dymkach dziecko 
umieszcza aktualne informacje na jego temat - myśli czy skojarzenia, którymi chcę się podzielić 
w odpowiedzi na zawarte powyżej słowa (czuję, marzę, chcę, myślę, potrzebuję, mam nadzieję). 
Forma wykonania zadania jest dowolna – można pisać, rysować, wyklejać.

MOJE ULUBIONE (str. 13)
Zaproś dziecko do wspólnej gry.
Celem gry jest dotarcie od pola startu „START” do pola kończącego grę z napisem „META” oraz 
zdobycie jak największej liczby koralików.

PRZYGOTUJ:
• wydrukowaną planszę,
• kostkę,
• tyle pionków, ilu jest graczy,
• koraliki (lub guziki lub kamyki).

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
1. Rozłóż planszę na stole.
2. Połóż koraliki obok planszy.
3. Pozwól każdemu z graczy wybrać po jednym pionku.

ROZPOCZĘCIE GRY:
1. Uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na planszy, na polu z napisem „START”.
2. Rozpoczyna najniższy gracz. Kolejna osoba wyznaczana jest zgodnie z kierunkiem ruchu  
wskazówek zegara.
3. Gracz rzuca kostką. Przesuwa się do przodu na planszy o jedni, dwa lub trzy miejsca według 
zasady:
• gdy na kostce wypadnie 1 lub 6 – jedno pole do przodu
• gdy na kostce wypadnie 2 lub 5 – dwa pola do przodu
• gdy na kostce wypadnie 3 lub 4 – trzy pola do przodu.

Propozycje wykorzystania kart



4. Stojąc na polu gracz udziela odpowiedzi na pytanie „Moje ulubione… (tu dodaje słowo które 
znajduje się na polu)”. Jeśli udzieli odpowiedzi na pytanie – zabiera koralik i kładzie go przed 
sobą.
5. Na polu z podwójnym kołem można zdecydować, kto będzie odpowiadał na pytanie – ja czy 
któryś z pozostałych graczy.
6. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników gry rozpatrujemy ją w dwóch wymiarach:
• kto dotarł na metę jako pierwszy
• kto zebrał najwięcej koralików (o kim dowiedzieliśmy się najwięcej).

ULUBIONE (str. 14)
Karta daje wiele możliwości. Możesz zaproponować dziecku opowiedzenie o swoich preferen-
cjach według narysowanych punktów. Możesz zainicjować dialog i poćwiczyć wraz z dzieckiem 
wzajemne zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania. Możesz zachęcić do rozmowy na temat 
bliskich mu osób oraz sprawdzenia, czy potrafi odnaleźć odpowiedzi na temat ich ulubionych 
rzeczy (a jeśli nie - zaprosić do refleksji, co może z tym zrobić).

JAK JEST? JAK CHCĘ, ŻEBY BYŁO? (str. 15)
To ćwiczenie pomoże dziecku przyjrzeć się jego aktualnej sytuacji oraz sprawdzić, jak inaczej  
mogłaby ona wyglądać - to świetny występ do określenia celu wspólnej pracy. Zaproponuj  
dziecku wypełnienie trzech pustych miejsc na karcie - jak jest, jak chcę by było oraz co chcę  
zrobić by tak było. Zachęć do sprawdzenia w ostatnim punkcie, czy zmiana jest w obszarze  
wpływu dziecka i czy jest możliwa do realizacji.

MÓJ CEL (str. 16)
Zaproś dziecko do przyjrzenia się celowi, nad którym chce pracować. Niech spróbuje określić 
go za pomocą słowa lub zdania i zapisze w lewym górnym rogu. Kolejno zachęć do sprawdze-
nia, co dziecko chce zrobić, by osiągnąć postawiony cel i zapisania tego w trzech chmurkach. 
Jeśli któraś z nich pozostanie pusta - nic nie szkodzi, może po prostu pozostawić wolne miejsce.  
Jeśli pomysłów będzie więcej niż chmurek - może dorysować kolejne w wolnym miejscu. Poproś  
o przyjrzenie się dymkom z prawej strony - dziecko może zamieścić w nich informacje na temat 
tego, jakiej pomocy będzie potrzebować, kto może pomóc w realizacji celu oraz jak dużo czasu 
zajmie jego zrealizowanie. Na samym dole karty znajduje się miejsce na sprawdzenie motywacji 
do działania i zastanowienia się, dlaczego dziecko chce zrealizować cel. 

JAKIE TO UCZUCIE? (str. 17)
Zadaniem dziecka jest połączenie nazwy uczucia z jego definicją. Można zrobić to klasycznie,  
korzystając np. z kredek. Inną opcją jest wycięcie dymków z karty i danie dziecku do  
dopasowania w formie rozsypanki. Wycięte karty można wykorzystać także do gry w memory. 

PAJĘCZYNA UCZUĆ (str. 18)
Zaproponowane ćwiczenie pomoże dziecku monitorować swój stan emocjonalny w wybranym 
obszarze czasowym (np. teraz, dzisiaj, w tym tygodniu, najczęściej). Zaproś dziecko do ocenienia, 



czy dane uczucie mu towarzyszy. Jeśli tak - zaproponuj określić jego nasielnia poprzez pokoloro-
wanie odpowiedniej ilości pól (im więcej zakolorowanych pól, tym uczucie jest intensywniejsze). 
Jeśli nie - dziecko może pozostawić pola przy danym uczuciu bez zakolorowania.

JAK CZĘSTO CZUJESZ? (str. 19)
Ta karta da szansę dziecku sprawdzić, które emocje pojawiają się u niego często, które czasem 
a które nigdy. Zachęć dziecko do wybrania trzech kolorów kredek i pokolorowania legendy  
znajdującej się w prawym górnym rogu według własnego uznania. Kolejno, posługując się 
tymi kolorami, dziecko może określić częstotliwość pojawiania się danego uczucia poprzez  
zakolorowanie gwiazdek zgodnie z ustaleniami. Po zakończeniu ćwiczenia zaproś dziecko  
do sprawdzenia, czy faktycznie dana emocja nie pojawia się nigdy w jego życiu. Informacja ta da 
szansę dowiedzienia się, która emocja jest przez dziecko spostrzegana jako trudna, omówienia 
jej przydatnosci i sytuacji, w których może się pojawiać. 

TAK WYGLĄDAM, GDY CZUJĘ (str. 20-21)
Karty występują w dwóch wersjach - damskiej i męskiej. Zaproś dziecko do dorysowania,  
zgodnie z podpisami, elementów twarzy, które pomogą rozpoznać, co czuje dana osoba.  
Możesz wprost poprosić - „narysuj jak wyglądasz, kiedy czujesz radość”. Uzupełnione obrazki  
warto wyciąć i zachować - świetnie sprawdzą się podczas monitorowania stanu emocjonalnego  
dziecka (np. „wybierz obrazek, który pokazuje jak się teraz czujesz”). 

EMOCJE W CIELE (str. 22)
Na karcie znajdziesz sytwetki przedstawiające ciało dziewczyny i chłopaka. Zaproś dziecko do 
sprawdzenia, w którym miejscu w ciele najmocniej czuje daną emocję, a w którym tylko troszkę 
lub wcale. Na karcie zaznaczać można wszystkie emocje na raz (oznaczając je różnymi kolorami) 
lub skupić się na jednej wybranej emocji. Można również porozmawiać o różnym odczuwaniu 
emocji przez różne osoby - na jednej postaci dziecko może oznaczać swoje oznaki a na drugiej 
oznaki wybranej przez nie osoby. 

ODCZYTAJ WYRAZY (str. 23)
Diagram zawiera ukryte nazwy czterech emocji. Zachęć dziecko do ich odnalezienia - pomogą 
w tym zamieszczone poniżej cztery instrukcje, podane za pomocą strzałek. Odczytywanie hasła 
należy rozpocząć od pola z kropką i podążać w kierunku, który wskazują strzałki. Ostatnia litera 
w haśle zaznaczona jest krzyżykiem. Odczytaną emocję zapisać można w pod tabelą z instrukcją.

GRAMY W ANAGRAMY (str.24)
Zadaniem dziecka jest ułożyć poprzestawiane litery w taki sposób, by powstały z nich  
nazwy uczuć - dzięki szerszemu słownictwu dziecko będą potrafiło precyzyjniej opisywać swoje  
odczucia i dzięki temu jego komunikacja będzie skuteczniejsza. Możesz poprosić dziecko  
o wytłumaczenie na czym polega dana emocja i w jakiej sytuacji można ją odczuwać. Możesz 
także zachęcić do podkreślenia tych emocji, które najczęściej towarzyszom dziecku na co dzień. 



CZUJĘ GDY... SMUTEK, LĘK, ZŁOŚĆ, RADOŚĆ, ODRAZA, MIŁOŚĆ, SPOKÓJ,  
ZAZDROŚĆ, EKSCYTACJA, ZNUDZENIE, ZDZIWIENIE (str. 25-35)
Te karty pracy pomogą dziecku sprawdzić, w jakich sytuacjach pojawiaja się u niego dane  
uczucie. Technika zapisu jest dowolna - można pisać, rysować, wyklejać.

PORTRET MOJEJ ... ZŁOŚCI, LĘKU, ODRAZY, RADOŚCI, SMUTKU, ZAZDROŚCI 
(str. 36-41)
Zaproś dziecko do przedstawienia w dowolnej formie portretu swojego uczucia. Na każdej 
karcie spotyka jedną emocje – złość, lęk, skutek, odrazę, radość. Następnie zachęć dziecko do  
zastanowienia się, jak może sobie radzić z tymi emocjami oraz jakie sposoby stosują osoby  
w jego otoczeniu.

PRZYDATNE MYŚLI... SMUTEK, LĘK, ZŁOŚĆ, ZAZDROŚĆ (str. 42-45)
Zaproś dziecko do pracy z myślami. Za pomocą karty dziecko może przyjrzeć się, jakie myśli  
pomogą mu poradzić sobie z trudnymi uczuciami - smutkiem, lękiem, złością i zazdrością.

DOBRE ROZWIĄZANIA - SŁABE ROZWIĄZANIA... ZŁOŚĆ, LĘK, SMUTEK, ZAZDROŚĆ 
(str. 46-49)
Na tych kartach dziecko może sprawdzić różne możliwości radzenia sobie z emocjami. Zaproś 
dziecko do wymyślenia jak największej ilości rozwiązań i ocenienia, czy są one dobre (to dziec-
ko kontroluje emocje) czy raczej słabe (emocja kontroluje dziecko). Zgodnie z podjętą decyzją 
dziecko może zapisać lub narysować je po odpowiedniej stronie. Zachęć dziecko do refleksji,  
co może zrobić, by jak najczęściej stosować rozwiązania z lewej strony karty.

TERMOMETR ZŁOŚCI (str. 50)
Na karcie znajdują się wypisane sytuacje, które mogą powodować pojawianie się złości.  
Zaproś dziecko do przeczytania ich uważnie. W jednym z dymków znajdzie puste miejsce – może 
wpisać tam sytuację, w której jeszcze czuje złość. Po lewej znajduje się termometr, na którym,  
za pomocą kolorów, można określić jak duże nasilenie emocji czuje się w danej sytuacji. 
Pokolorować można go na dowolne cztery kolory lub skorzystać z zaproponowanych, które  
oznaczać będą (od dołu termometru):
Zielony – czuję spokój 
Żółty – czuję lekkie zdenerwowanie
Pomarańczowy - czuję złość 
Czerwony - czuję ogromną wściekłość
Zaproś dziecko do przypomnienia sobie, jak czuło się w sytuacjach opisanych w dymku.  
Następnie niech pokoloruje odpowiednim kolorem nasilenie emocji, które wydaje mu się  
odpowiednie.

TERMOMETR UCZUĆ (str. 51)
Ćwiczenie możesz przeprowadzić analogicznie, jak opisany powyżej TERMOMETR ZŁOŚCI  
w odniesieniu do innych emocji. Wspólnie z dzieckiem określ, o jakiej emocji będziecie mówić, 



zaproś do wymyślenia sytuacji, w których najczęściej się ona pojawia a następnie do pokoloro-
wania nasilenia emocji w tym przypadku.

CO SPRAWIA CI RADOŚĆ? (str. 52)
Zachęć dziecko do refleksji na temat tego, co sprawia mu radość (zachęć do tego, by była  
to bardziej forma aktywności niż rzecz). Następnie poproś dziecko o ocenienie na skali 0-10 
jak bardzo pozytywnie ta czynność wpływa na jego zadowolenie oraz jak często chciałoby  
powtarzać tą aktywność. Jeśli macie taką możliwość, warto wykonać ćwiczenie kilka razy  
rozpatrując różne czynności - dzięki temu łatwo będzie popatrzeć na pojawiające się tendencje 
i je omówić. Dodatkowo powstanie zbiór propozycji dla dziecka, który pokazuje, co może ono 
robić w przypadku pojawienia się słabszego nastroju.

DZIECI Z EMOCJAMI (str.  53-55 )
Przedstawione na tych trzech kartach postacie prezentują za pomocą mimiki i gestów swoje 
emocje. Karty możesz wykorzystać na kilka przykładów. W dymkach dziecko może zapisać jak 
chłopiec nazywa swoją emocję (np. „Czuję radość”, „Czuję złość”). Może także zastanowić się 
jaka myśl pojawia się w głowie chłopca (np. „Świetnie wykonałem zadanie”, „Nie będę z nikim 
rozmawiać”). Może również powiedzieć o potrzebie chłopca w związku z odczuwają emocją (np. 
„Pobaw się ze mną”, „Potrzebuję przytulenia”). Postacie świetnie nadają się także do wycięcia.

KIEDY... CZUJĘ... POTRZEBUJĘ... (str. 56)
Ta karta ma za zadanie pomóc dziecku zrozumieć jego reakcje na różne emocje i sprawdzić, 
czy i w jaki sposób inne osoby mogą pomóc i wesprzeć je w sytuacjach, gdy pojawiają się 
trudne uczucia. Zachęć dziecko do wypełnienia brakujących pól, a jednocześnie pomóż zrozu-
mieć co kryje się za jego reakcjami, co dzieje się w jego ciele gdy odczuwa konkretne emocje.  
Dodatkowo, w trzeciej części, zachęć dziecko do samodzielnego wymyślenia, co może mu  
pomóc w przeżywaniu danego uczucia, jak może sobie z nim radzić, czego w tym czasie  
potrzebuje.

MYŚL - EMOCJA - ZACHOWANIE (str. 57)
Za pomocą tego ćwiczenia wprowadzamy dziecko do różnicowania tego, co jest myślą, co  
emocją a co zachowaniem. Zaproś dziecko do wybrania 3 kolorów kredek, które kojarzą mu 
się z myślami, z emocjami i z zachowaniem - tymi barwami dziecko koloruje te trzy elementy  
w środku karty. Zaproponuj dziecku przeczytanie każdego słowa lub zdania zapisanego na karcie 
i podjęcie decyzji, czy należy ono do kategorii „EMOCJE”, „MYŚLI” CZY „ZACHOWANIE” poprzez 
otoczenie  go kółkiem w adekwatnym kolorze.

NEGATYWNA MYŚL, POZYTYWNA MYŚL (str. 58)
Zaproś dziecko do rozmowy o tym, że sposób myślenia o różnych sytuacjach i doświadczeniach 
życiowych wpływa na emocje, co z kolei przekłada się na zachowanie. Trzymanie się emocji  
powstałych przez negatywne myśli powoduje, że źle się czujemy. W tym ćwiczeniu zachęć  



dziecko do zatrzymania negatywnych myśli i zastąpienia ich pozytywnymi lub bardziej realistycz-
nymi. Zaproś dziecko do sprawdzenia, z którymi myślami lepiej się czuje. 

DOBRE MYŚLI O SOBIE (str. 59-60 )
Karty przygotowane są w wersji damskiej i męskiej. Zaproś dziecko do przeczytania zdań zapisa-
nych w serduszkach i pokolorowania tych, które mówią o nim. Jedno serce jest puste - to miejsce 
na własną dobrą myśl. Zaproponuj dziecku do sprawdzenie, czy więcej jest serc pokolorowanych 
czy nie. Zapytaj, o czym to może świadczyć.

LUBIĘ W SOBIE (str. 61)
Zaproś dziecko do sprawdzenia, co w sobie lubi. Może to być wszystko, co tylko przyjdzie mu 
do głowy, np. cechy charakteru, wyglądu, umiejętności, które posiada. Zachęć do wpisania ich  
w gwiazdki. Po zakończeniu ćwiczenia możesz zainicjować dyskusję, czy wskazanie tych cech 
było łatwe czy trudne i o czym to może świadczyć.

LUBIĘ W ... (str. 62)
Karta ta pomoże rozwinąć umiejętność szukania dobrych cech w innych ludziach. Zaproś dziecko 
do wybrania jednej osoby, której będzie się przyglądać. Zachęć do znalezienia tych rzeczy, które 
w niej lubi oraz wpisania ich w gwiazdki.

WYOBRAŹ SOBIE WIADOMOŚĆ (str.  63-64)
Te dwie karty wykorzystać można wtedy, gdy dziecko czuje się zranione przez kogoś lub gdy 
samo kogoś zraniło. Zachęć dziecko do refleksji, co chciałoby powiedzieć tej osobie lub co ta 
osoba mogłaby do niego napisać.

ZROBIĘ DLA SIEBIE (str. 65)
Zaproponuj dziecku zastanowienie się nad tym, co chciałoby w najbliższym czasie zrobić dla 
siebie. Każdą taką myśl zapisać można w środku chmurki. Zapytaj, dlaczego to ważne, by dbać  
o siebie i swoje potrzeby.

POTRZEBY ... (str. 66)
Karta ta zawiera wypisane dziewięć obszarów, które są ważne w życiu każdego człowieka. Są to 
zabawa, nauka, odpoczynek, obowiązki, relacje rodzinne, relacje z przyjaciółmi, relacje z innymi 
ludźmi, zdrowie i emocje. Na karcie znajduje się także puste miejsce, w którym dziecko może 
wpisać to, co według niej powinno się jeszcze tam znaleźć. Zaproponuj dziecku, by za pomocą 
8 punktowej skali, zamalowując trójkąty, określiło na jakim poziomie znajduje się jego satysfak-
cja z tej sfery życia (im więcej zamalowanych elementów tym większe zadowolenie). Zainicjuj  
rozmowę dlaczego dziecko pracując z kartą zaznaczyło ten poziom a nie niższy. Następnie zachęć 
do zastanowienia się nad możliwością zmiany w tym obszarze.



OSOBY, KTÓRYM POMAGAM (str. 67)
Ta karta pomoże dziecku przekonać się, w jaki sposób wpływa ono na życie innych osób. Zapro-
ponuj dziecku sprawdzenie komu i w jaki sposób pomaga. Zachęć do przemyśleń, czy jest ono 
zadowolone z tego, co robi i czy chciałoby pomagać mniej lub więcej.

OSOBY, KTÓRE MOGĘ PROSIĆ O POMOC (str. 68)
Ta karta pomoże dziecku sprawdzić, które osoby  mogą być dla niego zasobem wtedy, gdy  
potrzebuje pomocy. Zachęć dziecko do przemyślenia, czy do każdej z tych osób zwrócić się może 
ze wszystkimi problemami.

OSOBY, KTÓRYM JESTEM WDZIĘCZNY (str.  69-70)
Karta jest przygotowana w wersji damskiej i męskiej. Zaproś dziecko do sprawdzenia, komu  
i za co jest wdzięczne. Poproś o wypisanie pięciu takich osób.

WDZIĘCZNOŚĆ (str. 71)
Zaproś dziecko do rozmowy o wdzięczności. Zachęć do zapisania, komu może być ono wdzięcz-
ne, za co może być wdzięczne i jak może swoją wdzięczność okazać. Jeśli jest taka potrzeba -  
pozwól wypełnić więcej niż jedną kartę.

MÓJ WYMARZONY PREZENT (str. 72)
Ta karta pomoże przyjrzeć się temu, co jest dla dziecka ważne. Zachęć do narysowania lub  
zapisania co byłoby wymarzonym prezentem dla dziecka. Prezent nie musi być materialną  
rzeczą, dziecko może mieć w tym obszarze pełną swobodę.

TRZY OSOBY LUB RZECZY, KTÓRE CHCESZ ZABRAĆ ZE SOBĄ NA BEZLUDNĄ WYSPĘ 
(str. 73)
Ta karta pomoże przyjrzeć się temu, co jest dla dziecka ważne. Zaproś dziecko do narysowania 
lub zapisania trzech osób lub rzeczy, które chciałoby zabrać ze sobą na bezludną wyspę w razie 
takiej konieczności. Możesz zapytać powod takich wyborów.

KTO MIESZKA W DOMU (str. 74)
Ta karta daje sporo możliwości. Możesz zaproponować dziecku narysowanie w oknach domu 
osób, które chciałoby do niego zaprosić. Możesz poprosić o narysowanie członków rodziny  
i przydzielenie ich do właściwych pokojów, zgodnie z własnymi preferencjami. Możesz poprosić 
o narysowanie wymarzonej rodziny. Każdą z wybranych opcji warto omówić z dzieckiem i zasta-
nowić się nad jego wyborami.

DRZEWO MOJEJ RODZINY (str. 75)
Zaproś dziecko do umieszczenia w wybranych sercach osób z rodziny, które chciałoby dodać do 
swojego rodzinnego drzewa. Zachęć dziecko do rozmowy nad tym, co zrobiło.
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