
Słowniczek emocji i postaw 

Ambicja 

Ambicja to pragnienie zdobywania nowych osiągnięć, chęć odniesienia sukcesów                     

w konkretnej dziedzinie. Jeśli wymknie się spod kontroli, może zamienić się w pychę, 

zarozumiałość. Nie oznacza to jednak, że posiadanie ambicji jest negatywną cechą. 

Wystarczy tylko pamiętać, by nie dać się ponieść niekontrolowanej ambicji. 

Boczenie się  

Boczyć się na kogoś to nic innego jak mieć do kogoś pretensje, dąsać się. Może wydawać się, 

że mamy ku temu powody. Czasami bywa tak, że źle odczytamy zachowanie pewnej osoby i 

wydaje nam się, że możemy się na tego kogoś dąsać. 

Cierpliwość 

Cierpliwość to umiejętność spokojnego wyczekiwania na to, co może się wydarzyć. Oznacza 

również wytrwałość w trudnych sytuacjach. Człowiek cierpliwy to taki, który potrafi czekąć 

na coś ze spokojem. 

Dojrzałość 

Dojrzałość to postawa charakteryzująca się gotowością do wypełniania obowiązków. Osoba 

dojrzała potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji. Bierze również pełną 

odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny. 

Duma 

Duma to uczucie zadowolenia z przeświadczenia, że coś zostało dobrze zrobione. Można czuć 

dumę z własnych lub cudzych osiągnięć. 

Ekscytacja 

Uczucie przypływu energii i oczekiwania, które zwykle prowadzi do radości. Ekscytacja 

może mieć źródło w oczekiwaniu na coś albo doświadczaniu czegoś miłego, jednak również 

może być elementem uczucia lęku lub niepokoju. 

 

Empatia 

Empatia to zdolność do odczuwania emocji, nastrojów innych ludzi. Dzięki tej umiejętności 

jesteśmy w stanie zrozumieć uczucia drugiej osoby. 

Fantazja 



Fantazja to zdolność wyobrażania sobie czegoś lub kogoś. Mogą być to sytuacje lub osoby 

nierealne. Fantazja wykorzystywana jest podczas pisania powieści, piosenek, malowania 

obrazów. Bez niej świat nie byłby kolorowy. 

Honor 

Honor to poczucie własnej wartości, wiara w zasady moralne, religijne lub społeczne. 

Naruszenie zasad honoru odbierane bywa jako hańba czy wstyd. Człowiek honorowy potrafi 

przyznać się do błędu i dotrzymać danego słowa. 

Intuicja 

Intuicja to umiejętność przewidywania zdarzeń. Jest w czymś w rodzaju wewnętrznej siły, 

ostrzeżeniem. To nieoczekiwane przeczucie. 

Lenistwo 

Lenistwo to niechęć do pracy, obowiązków, wysiłku, zaniechanie zajęć. Leniuch to osoba, 

której przyjemność sprawia, że nic nie robi. 

Łobuzerstwo 

Łobuzować oznacza zachowywać się źle, podle. Łobuz to osoba, które bez skrupułów psoci, 

niszczy i robi komuś na złość. 

Mściwość 

Człowiek mściwy pragnie zemsty i chce zaszkodzić innym. Nie daruje nikomu krzywdy             

i mści się. Mściwość to negatywne uczucie, które popycha człowieka do popełniania 

niegodziwych czynów. 

Nieposłuszeństwo 

Nieposłuszeństwo to świadome łamanie nakazów, niespełnienie próśb czy poleceń. Można 

tłumaczyć jako niepoddanie się czyjejś woli. Jest to działanie zmierzające do łamania 

przepisów. 

Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność polega na ponoszeniu konsekwencji za czyny swoje lub innych. To 

przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub coś. 

Odraza 

Odraza to bliska obrzydzeniu emocja, bardziej reakcja organizmu na niesmaczne czy 

obrzydliwe smaki, zapachy czy obrazy wstrętnych rzeczy. Odrazę możemy czuć, choć nie 

wszyscy tak mają, na krew, śluz ślimaka, wymioty, pająki, karaluchy czy dziwaczne potrawy. 



Pogarda 

Pogarda nie jest tak łatwo dostrzegalna na twarzach ludzi. Częściej przejawia się                           

w pogardliwym zachowaniu. Definicja pogardy mówi, że to stan uczuciowy będący 

mieszaniną braku szacunku i niechęci, zbliżony do nienawiści zawierający komponent 

poczucia wyższości wobec osoby pogardzanej. Wywyższanie to z kolei uczucie, że jesteśmy 

lepsi od innych lub danej osoby. 

Rozsądek 

Rozsądek to rozwaga i roztropność. Zdrowy rozsądek oznacza skłonność człowieka do 

podejmowania odpowiednich decyzji do zaistniałej sytuacji. 

Strach 

Strach to uczucie wynikające z lęku przed czymś lub oczekiwania, że zdarzy się coś 

przerażającego. 

Schludność 

Osoba schludna dba o czystość, ład, porządek. Zawsze wyrzuca papierki do kosza, a nie na 

chodnik. Dba o swój wygląd zewnętrzny i nosi czyste ubrania. 

Smutek 

Uczucie braku szczęścia, pojawiające się wraz z utratą czegoś lub nieosiągnięciem 

zakładanego celu. 

Zainteresowanie 

Pozytywne uczucie, które pojawia się, gdy ktoś lub coś przyciągnie uwagę dziecka lub 

wzbudzi jego ciekawość. 

Zazdrość 

Zazdrość to przykre uczucie, które związane jest z brakiem czegoś, co chcielibyśmy mieć,               

a co mają inne osoby. Uczucie to pojawia się w momencie, kiedy czujemy, że możemy coś 

stracić , coś na czym nam zależy. 

Złość 

Jest to silne uczucie niezadowolenia, któremu czasem towarzyszy wrogość. Zwykle dzieci 

reagują złością, kiedy im się coś odbiera lub czegoś zabrania. 


