
Uczymy się komunikować cz. II 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, w wygodnym miejscu.  

Dorosły rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich: Co dobrego, miłego, przyjemnego dziś się 

wydarzyło? Na koniec odpowiada dorosły. 

Dorosły ponownie przedstawia dziecku/ dzieciom temat zajęć. Informuje, że tematem jest 

komunikacja. Przypomina czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna. 

Zadanie: Dorosły wspólnie z dzieckiem/ dziećmi zastanawia się do czego służy nam 

komunikacja. Przykłady: aby zrozumieć o co ktoś nas prosi, co do nas mówi, co myśli, jakie 

ma zdanie na dany temat, aby wyrazić co się czuje, wiedzieć co czuje inna osoba, aby 

poprosić o pomoc itp. Wspólnie warto stworzyć listę z pomysłami dziecka, zaznaczyć, że 

komunikacja jest obecna cały czas w naszym życiu, jest dla nas bardzo ważna, daje nam 

możliwości współistnienia w społeczeństwie. 

Zadanie: Dorosły na małych karteczkach pisze nazwy emocji (smutek, radość, złość, lęk, 

odraza itp.). Każdy uczestnik losuje małą karteczkę, nie pokazuje jej innym. Następnie 

wszyscy wyszukują w domu przedmiotów, na których mogliby ,,zagrać” wylosowaną emocję 

np. garnki, szklanki, pudełka, miski itp. Każda osoba przedstawia swoją emocję osobno, inni 

zgadują jaka jest przedstawiana.  

Zadanie: Wszyscy siadają na ziemi, jeden za drugim, plecami do siebie. Następnie jedna 

osoba mówi co należy wykonać na plecach drugiej osoby (np. idą konie po betonie, panie                    

na szpileczkach z gryzącymi pieskami, płynie rzeczka, ugniatamy ciasto, pada deszczyk, jadą 

czołgi). Zabawę można powtórzyć kilka razy, zmieniać się miejscami. Następnie każdy 

uczestnik sam wymyśla co chciałby przedstawić na plecach, osoba zgaduje                                    

co ma ,,narysowane” na plecach.  

Zadanie: Każdy uczestnik opowiada o sobie, kim jestem, co lubi, czym się interesuje, mój 

ulubiony kolor, film, książka, sport itp. (warto powiedzieć coś co nie jest dla wszystkich                         

z rodziny oczywiste). Wszyscy starają się zapamiętać jak najwięcej usłyszanych informacji. 

Następnie wybrany uczestnik stara się przedstawić wszystkie, które zostały podane. 

Wymieniamy się w opowiadaniu. Warto zwrócić uwagę, na umiejętności aktywnego 

słuchania każdej z osób biorących udział, oraz na tym ile każdy z nas jest w stanie 

zapamiętać. Zasada: nie podpowiadamy innym . 

Zakończenie: Pytamy co się podobało podczas wspólnej zabawy, co było trudne, co było 

łatwe. Zwracamy uwagę dziecka, że zabawy te oparte były o posiadane przez wszystkie osoby 

umiejętności komunikacyjne. 

 


