
Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, kanapie w wygodnym i lubianym 

miejscu. Dorosły rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich: Co dobrego, miłego, przyjemnego 

dziś się wydarzyło? W jakim nastroju rozpoczynasz dzisiejsze zajęcia?. Na koniec odpowiada 

dorosły. 

 

Zabawa 1: „Kurczenie i rozciąganie”. Uczestnicy siadają na podłodze. Kolana podciągnięte do 

klatki piersiowej, ręce obejmują nogi a głowa znajduje się między kolanami. Plecy są skulone. 

Barki skierowane do przodu, dotykają kolan. Prowadzący prosi uczestników, aby każdy 

świadomie, z pełną koncentracją uwagi napinał i kurczył swoje mięśnie– twarzy, nóg, stóp, 

brzucha, szyi, pośladków, rąk (najpierw sam pokazuje jak to zrobić). Utrzymać około minuty. Po 

minucie prowadzący prosi o świadome rozprostowanie postawy ciała i rozciąganie wszystkich 

mięśni. Ten powolny proces powinien trwać także minutę. Następnie następuje relaks – pozycja 

leżąca, rozluźnienie, uczestnicy starają się nie myśleć o niczym. Przyjęcie pozycji siedzącej. 

Ćwiczenie można powtórzyć. Zabawa kończy się ono rundką: dokończenie zdania „Odkryłem, że 

czuję...” 

 

Zabawa 2: „Czyj to głos?”. Prowadzący informuje uczestników, że na otrzymany przez niego 

sygnał będą głośno powtarzać umówione hasło np. „jestem tutaj”. Zadaniem jednego zaś jest 

odgadnięcie, do kogo należy głos, przy czym ktoś, kto mówi może swój głos zmieniać. 

Zasłaniamy przepaskami/ apaszkami/szalikiem oczy i zajmujemy dowolne miejsce w pokoju. 

Prowadzący pyta chętnego do odgadywania lub też wskazuje na jednego z uczestników. 

Następnie poprzez dotknięcie w ramię daje znak temu, kto ma powiedzieć hasło. Prowadzący 

udziela pochwały, wyraża uznanie każdemu odgadującemu. 

Zabawa 3: „List pochwalny”. Uczestnicy spotkania otrzymują tyle kartek, ile jest osób, z dwoma 

niedokończonymi zdaniami: „Cenię w tobie” oraz „Lubię gdy ty...”. Dzieci kończą zdania 

zgodnie z własnym przeświadczeniem i przekazują adresatowi (dorosły pomaga z napisaniem i 

wymyśleniem dokończenia według potrzeb). Zabawę można zakończyć głośnym odczytaniem 

swoich listów, jeśli jest to zgodne z wolą adresatów i nadawców. Aktywny udział w grze bierze 

także prowadzący. Informuje o swoich odczuciach zachęcając innych do wypowiedzi. Gra może 

być poprzedzona wprowadzeniem: „Każdy człowiek ma w sobie coś super, fajnego, 

pozytywnego. Trudniej jest nam jednak o nich mówić na co dzień, łatwiej zaś krytykować”. 

Prowadzący wyraża nadzieję, że możliwe jest dostrzeżenie innych plusów i poinformowanie o 

tym zgromadzonych.  

Zabawa 4: „Inscenizacja niewerbalna”. Uczestnicy otrzymują od prowadzącego wcześniej 

przygotowane karteczki, na których napisane jest, co mają przedstawiać. Dorosły jeśli potrzeba 

pomaga dziecku odczytać kartkę. Następnie każdy prezentuje pozostałym uczestnikom za pewną 

sytuację nie używając słów. Zadaniem widzów jest odgadnąć, o co w scenie chodziło: „Boli mnie 

ząb”, „Jestem smutny”, „Zgubiłem pieniądze”, „Jak wspaniale jest pomarzyć” itp. Wymyślamy 

trochę tych karteczek, aby każdy mógł pokazać po 2-3 scenki.  

Zadanie 5: „Stymulowanie wyobraźni”. Kładziemy się na podłodze, zamykamy oczy, słuchamy 

swojego oddechu, słuchamy ciszy. Wyobrażamy sobie, że się opalamy, jest ciepło. Wyobrażamy 



sobie: śmiech przyjaciela, hałas na plaży, zapach wilgotnej trawy, zapach i smak jabłka, rzut piłką 

daleko, szybki bieg, wolny bieg. Słuchamy tego, co się dzieje. Otwieramy oczy. 

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. 

 

 

 

 


