
Jesteś wyjątkowy. 

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. 

Zadanie 1: ,,Ślepe samochody” – dobieramy się w parę/pary. Odgrywamy rolę samochodu                          

i kierowcy. Kierowcy kierują samochodami, są one całkowicie podporządkowane, słuchają  

poleceń kierowcy. Samochody nie mogą dotykać innych pojazdów, kierowców i przeszkód. 

Samochód, który będzie miał kolizję, odpada z gry.   

Osoba stojąca z przodu– „samochód”– wyciąga ręce do przodu i zamyka oczy. Osoba stojąca                    

z tyłu– „kierowca”– będzie prowadzić samochód. „Kierowca” chwyta „samochód” za ramiona. 

Ramiona są kierownicą i nimi kierowca będzie sterował. Podczas kierowania kierowca głośno 

mówi, czy chce jechać w lewo, czy w prawo, prosto, do tyłu. Po pewnym czasie warto zamienić 

się rolami i zabawa zacznie się od nowa. Proszę, aby kierowcy sterowali ostrożnie, dbali o swój 

samochód. Do dyspozycji lepiej wybrać sobie większe pomieszczenie, ogródek itp. Po zabawie 

dziecko odpowiada nam na poniższe pytania.:  

1. W jakiej roli czułeś się najlepiej i dlaczego? 

2. Co sprawiło Ci trudność? 

3. Co było potrzebne kierowcy, aby dobrze wykonać zadanie? 

4. Czego potrzebował samochód? 

5. Jak myślisz Jakie umiejętności ćwiczysz w tej zabawie? 

Ważne aby rodzic również odpowiedział na te pytania, po tym wskazał dziecku to w czym                     

jest dobre np. bardzo dobrze potrafisz kierować, Twój spokój mi pomagał, nie bałam/bałem                     

się wtedy, dobrze rozróżniasz stronę lewą od prawej, 

Zadanie 2:  „Jako jedyny w domu, w klasie…” – Dziecko ma za zadanie dokończyć poniższe 

zdania, wskazana jest tu pomoc rodzica. 

Myślę, że nikt oprócz mnie w domu, w klasie 

1. nie jadł…, 

2. nie był…, 

3. nie ma…, 

4. nie lubi…, 

5. nie oglądał…, 

6. nie czytał…, 

7. nie ugotował…, 



8. nie zrobił…, 

9. nie interesuje się…, 

10. nie rozmawiał z…, 

11. nie grał w… 

Zwracamy uwagę dziecka na wyjątkowość, niezwykłość każdego z nas. Rozmawiamy i 

odpowiadamy z dzieckiem na pytania: 

1. Co jest dobrego w byciu wyjątkowym? 

2. Co jest złego w byciu wyjątkowym? 

3. Czego dowiedzieliście się o sobie? 

4. Co było trudne w tym ćwiczeniu? 

Zadanie 3: ,,Miłe listy” zabawa polega na podchodzeniu do wszystkich domowników i proszeniu 

o wpisanie na kartce jakiejś miłej informacji o dziecku. Gdy jedna osoba wpisze drugiej miły 

zwrot, to ta powinna jej się zrewanżować tym samym (w przypadku młodszych dzieci można 

umówić się na małe miłe rysunki). Nie można odmówić wpisania miłej informacji. Piszemy tylko 

takie informacje, co do których jesteśmy pewni, że sprawią drugiej osobie przyjemność. Po tym 

ze wszystkich zebranych informacji dziecko i rodzic wybiera te, które sprawiły najwięcej radości i 

czyta je na głos. 

Podsumowanie – pytamy dziecka: „Z czym kończysz? Czego się dowiedziałeś, nauczyłeś? Jak się 

czujesz? W jakim nastroju kończysz zajęcia?” Zajęcia zakończyć warto wspólnym filmem, 

zabawą, gotowaniem. 

 


