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Wstyd to jedna z wielu emocji, 
jaką czasem możesz odczuwać. 

Nie jest  to przyjemne uczucie, 
bo zazwyczaj oznacza, że

świadomie lub nieświadomie
coś źle zrobiłeś, ale pomaga Ci

kontrolować Twoje
zachowanie.



Wstyd możesz czuć z kilku
powodów:

Gdy przez przypadek zachowasz
się w nieodpowiedni sposób 
w towarzystwie innych np.

puścisz bąka, głośno Ci się odbije,

Gdy zrobisz coś, co wyda ci się
ośmieszające np. potkniesz się,

 przewrócisz się na lekcji wf,
spadniesz z roweru,  

Gdy zrobisz coś niewłaściwego 
i ktoś się o tym dowie np. zabierzesz
jakaś rzecz koledze; zniszczysz coś,
co nie jest Twoje; obrazisz kogoś, 

Gdy wydarzy się coś, z czego inni
mogą się śmiać np. pękną Ci

spodnie, jedzenie wypadnie Ci z buzi,
ubrudzisz sobie bluzkę. 



Możesz chcieć się
skulić jak ślimak

w swojej skorupie
lub stać się

niewidzialny jak
duch. 

Gdy się wstydzisz
Twoje policzki

mogą zrobić się
mocno czerwone.

Możesz też mieć
chęć uciec gdzieś
daleko tak, żeby

nikt cię nie widział. 



Gdy jesteś nieśmiały, w wielu
sytuacjach możesz czuć się

zawstydzony np. gdy musisz
recytować wiersz przed całą klasą,

odpowiadać przy tablicy lub gdy
poznajesz nowe osoby.

Zawstydzony możesz czuć się 
wtedy, gdy wyraźnie różnisz się
od innych, a oni nie akceptując

tego, dają Ci to odczuć.

To uczucie często też pojawia się
w sytuacji, gdy ktoś mówi ci coś

miłego  np. podoba mu się to,
 jak wyglądasz.



Mówienie o emocjach,
to zawsze dobry pomysł.

PAMIĘTAJ !
Wstyd  nie jest niczym złym.

Problem pojawia sie wtedy, gdy
wstydzisz się często i tak mocno,

że nie możesz robić tego,
 co byś chciał. 

Warto wówczas porozmawiać 
z kimś komu ufasz, 

aby pomógł Ci uporać się 
z tym problemem.

Na przykład chciałbyś dobrze pływać, 
ale nie chodzisz na basen, bo boisz się, że
inni zobaczą, że nie pływasz zbyt dobrze 

i będę się z Ciebie śmiać.



nauczyć się śmiać z siebie,
gdy zrobisz coś zabawnego,

to pomoże ci oswoić 
sytuację,

być dla siebie
wyrozumiałym, bo każdy 

z nas nie zawsze zachowuje
sie idealnie, czasem popełnia

błędy i może się pomylić,

Żeby przegonić wstyd 
możesz także:

starać się myśleć
pozytywnie i wierzyć 
w swoje możliwości.


