
Dobre sposoby radzenia to działania i zachowania, które są skuteczne w zmniejszaniu trudnych 
uczuć ale przy okazji nie sprawiają krzywdy Tobie, innym osobom lub zwierzętom. 

Nie powodują również materialnych szkód. 

Sposoby radzenia sobie

... to wykorzystuję jakieś sposoby radzenia sobie. 
Zapisz wszystkie, które przychodzą Ci do głowy. Wypełnij wszystkie linijki

GDY...

jest mi smuto

czeka mnie ważny występ

nie udało mi się wykonać zadania muszę coś załatwić, 
ale ciężko mi rozmawiać z ludźmi

w szkole ktoś traktuje mnie źle,
niegodnie, poniżająco

rodzice się rozwodzą

w domu są problemy

mój brat długo choruje

mam orzeczenie
o niepełnosprawności

mam problemy 
z uczeniem się

zakończył się
bliski związek

(miłość, przyjaźń) 

mam w sobie dużo złości

z jakiegoś powodu
odczuwam wstyd

przeżywam dużo smutku

nie akceptuję swojego 
ciała i w związku z tym 

przeżywam dużo 
trudnych emocji

w moim życiu jest wiele innych 
powodów, które powodują, 
że jest mi trudno, smutno, 

źle, niefajnie, itd.

Złe sposoby radzenia to działania i zachowania, które są skuteczne w zmniejszaniu trudnych 
uczuć ale robią krzywdę Tobie, innym osobom lub zwierzętom. 

Mogą powodować materialne szkody. 
Zaznacz w kwadraciku, które sposoby są dobre.

Pamiętaj, w trudnych sytuacjach staraj się korzystać tylko z tych. 
Wiem, że nie zawsze Ci się uda. Nic się nie stało. Dopiero się uczysz.



Dobre sposoby radzenia 
to działania i zachowania, które są skuteczne w 

zmniejszaniu trudnych uczuć ale przy okazji nie sprawiają 
krzywdy Tobie, innym osobom lub zwierzętom. 

Nie powodują również materialnych szkód. 

Sposoby radzenia sobie

... to wykorzystuję jakieś sposoby radzenia sobie. 
Czasami korzystamy z jakiegoś sposobu bez świadomości, że jest on dobry albo zły. 

W zmianie nawyków istotna jest właśnie ta świadomość!

GDY...

jest mi smuto

czeka mnie ważny występ

nie udało mi się wykonać zadania muszę coś załatwić, 
ale ciężko mi rozmawiać z ludźmi

W SZKOLE KTOŚ TRAKTUJE MNIE  ŹLE ,
N IEGODNIE ,  PONIŻAJĄCO

rodzice się 
rozwodzą

w domu są 
problemy mój brat długo 

choruje

mam orzeczenie
o niepełnosprawności

mam 
problemy 

z uczeniem się

zakończył się
bliski związek

(miłość, przyjaźń) 

mam w sobie dużo złości

z jakiegoś powodu
odczuwam wstyd

przeżywam dużo 
smutku

nie akceptuję swojego 
ciała i w związku z 

tym przeżywam dużo 
trudnych emocji

w moim życiu jest wiele innych 
powodów, które powodują, 
że jest mi trudno, smutno, 

źle, niefajnie, itd.

Złe sposoby radzenia 
to działania i zachowania, które są skuteczne w 

zmniejszaniu trudnych uczuć ale robią krzywdę Tobie, 
innym osobom lub zwierzętom. 

Mogą powodować materialne szkody. 

Pamiętaj! W trudnych sytuacjach staraj się korzystać z dobrych sposobów. 
Wiem, że nie zawsze Ci się uda. Nic się nie stało. Kiedy silne emocje przejmą kontrolę na 

mózgiem, niestety łatwiej nam zareagować złym sposobem. Daj sobie na to zgodę. Czasem 
po prostu tak będzie. Ważne, jak zachowasz się po "wybuchu". 

Czy przeprosisz, przeanalizujesz sytuację, będziesz dla siebie życzliwy/a...? 
Czy nie podejmiesz działania w celu naprawy sytuacji, będziesz się linczować? 

Rozmowa z przyjacielem
 

Rozmowa z zaufanym dorosłym
 

Przytulenie się do zwierzaka
 

Przytulenie się do osoby
 

Regularne oddychanie
 

Spacer
 

Aktywność fizyczna
 

Pomilczenie, płacz 

Zjedzenie dużej ilości np. słodyczy
 

Granie w grę, aby się wyżyć
 

Skrzywdzenie zwierzaka
 

Picie alkoholu, palenie papierosów
 

Sprawianie sobie bólu
 

Mówienie "jestem głupia"
 

Niszczenie przedmiotów
 

Hejtowanie, bicie 


