
INTELIGENCJA
EMOCJONALNA



Inteligencja emocjonalna decyduje 
o umiejętnościach przystosowania się do

otoczenia, udanych relacjach międzyludzkich 
i sukcesach zawodowych. Jest więc bardzo
ważnym elementem prawidłowego rozwoju

każdego dziecka.



CO ROBIĆ, BY JĄ
ROZWIJAĆ?



Drogi Rodzicu
 

Rozmawiaj z dziećmi o emocjach.
Opisuj je na głos, naucz dziecko,że można mieć dwa różne
uczucia w tym samym czasie, że ludzie różnią się od siebie

w sposobie reagowania na sytuacje trudne.
 
 



Drogi Rodzicu

Nazywaj uczucia.
Aktywnie poszukuj takich momentów w ciągu dnia, kiedy
możecie wspólnie przyjrzeć się emocjom- swoim, innych
ludzi- nazywać je i zastanowić się skąd biorą się różnice.
Wykorzystaj własne historie, filmy, programy w telewizji.



Drogi Rodzicu
 

Rozwijaj kompetencje społeczne u dziecka.
Prowokuj jak najwięcej sytuacji społecznych, w których

dziecko będzie miało szansę porozmawiać z rówieśnikami
np. zapraszaj kolegów dziecka do domu, pozwól im bawić się

na placu zabaw.Zachęcaj dziecko do nawiązywania
kontaktów rówieśniczych i zawierania przyjaźni. Podkreślaj

rolę przyjaciela w życiu człowieka.



Drogi Rodzicu
 

Ucz słuchania.
Od najmłodszych lat pokazuj dziecku, co to znaczy aktywne

słuchanie, ucz, że dobra rozmowa wymaga skupienia,
dopytywania,czasu.

 



Drogi Rodzicu
 

Ucz dziecko akceptować własne wady i niedoskonałości.
Nie stawiaj zbyt wygórowanych wymagań, by dziecko nie

przestało wierzyć we własne możliwości.
 
 



Drogi Rodzicu
 

Nie nagradzaj i nie utrwalaj zachowań, które świadczą 
o niedostatecznym rozwoju emocjonalnym
np. dąsanie, napady złości, wymuszanie itp.

 
 
 



Rozwój dziecka w dużym stopniu dokonuje się
poprzez kontakty społeczne. Zachowania innych
osób wobec dziecka i zachowanie dziecka wobec

innych wpływają na rozwój osobowości, poznania,
a także emocji i zachowania społecznego.

Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy
rozwój społeczny jest empatia.

 



JAK ZATEM
KSZTAŁTOWAĆ

EMPATIĘ?



 Rozmawiaj z dzieckiem o uczuciach- jego i własnych;
Stosuj komunikaty potwierdzające uczucia dziecka;
Mów dziecku jaki wpływ na czyjeś uczucia ma jego zachowanie;
Opisujcie, nazywajcie razem z dzieckiem emocje osób 
przedstawionych na zdjęciach, obrazkach;
Odgrywajcie emocje przed lustrem;
Grajcie w kalambury emocjonalne;
Ćwiczcie zachowania związane ze sposobem wyrażania emocji – 
otwartym, bezpiecznym dla dziecka i innych osób.
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