
Temat zajęć: Trening umiejętności społecznych. 

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: „Miłe słowo” Zabawa z piłką/balonem/poduszką w kręgu. Rzucamy 

piłkę/balon/poduszkę do wybranego członka rodziny i wymieniamy jego/jej imię oraz dodajemy 

pozytywny komunikat, np. „Rzucam piłkę do Ani, która jest pomocna przy sprzątaniu itp.”.                   

Po ćwiczeniu dopytujemy: Jak się czuło dziecko, które próbowało nawiązać kontakt? Jak się 

czuły pozostałe osoby? 

Zabawa 2: „Ćwiczenie umiejętności słuchania” – dorosły podaje kroki słuchania innych (kroki 

można wypisać na kartce tak, aby wszyscy je widzieli, dorosły czyta je w razie potrzeby: 

1. Popatrz na drugą osobę. 

2. Słuchaj, co ona mówi. 

3. Nie przerywaj. 

4. Zapytaj o to, czego nie rozumiesz. 

5. Powiedz, co o tym myślisz. 

 

Pracujemy w parach. Stosując się do kroków, krótko opisujemy swojego przyjaciela/przyjaciółkę.  

Po wykonanym wzajemnie w parach ćwiczeniu, dorosły podsumowuje je (pyta wszystkich, czy 

udało im się wykonać zadanie; czy stosowali się do kroków; chętna osoba przedstawi krótko 

przyjaciółkę/ przyjaciela osoby z pary). 

Zabawa 3: „Uczuciowa zgadywanka”- rozpoznawanie, nazywanie emocji. Dorosły będzie 

odczytywał różne sytuacje. Zadaniem uczestników zabawy będzie odgadniecie, jakich uczuć 

można doznać w takich sytuacjach (w sytuacji gdy dorosły miałby więcej czasu wolnego można 

wydrukować portrety np. buźki z emocjami, napisy – poukładać przed dzieckiem, po odczytaniu 

sytuacji następne byłoby odszukanie portretu/napisu, który pasuje do danej sytuacji). Przykłady: 

1. Pani pochwaliła Cię na forum klasy. 

2. Kłótnia z koleżanką. 

3. Przyśnił Ci się straszny sen. 

4. Jesteś chory/a. 

5. Dostałeś słabą ocenę. 

6. Kolega/koleżanka zniszczył/a twoją pracę. 

Warto wymyślić kilka swoich przykładów, z życia codziennego rodziny. 

 

Zabawa 4: „Dobrze – źle” utrwalanie prawidłowych zachowań. Dorosły przedstawia 

uczestnikom zabaw różne sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania. Uczestnicy mają do 

dyspozycji po dwie karteczki (Dobrze/Źle –trzeba je sobie na początku ćwiczenia przygotować). 

Oceniają sytuację, jeśli jest to właściwe zachowanie podnoszą do góry kartkę „Dobrze”, jeśli nie 

to „Źle”. 

 



1. Koleżanka pomogła Ci podczas odrabiania lekcji. 

2. Kolega wyśmiewa się z Ciebie, bo dostałeś słabą ocenę ze sprawdzianu. 

3. Koleżanka nie chciała Ci pożyczyć kredek. 

4. Kolega podczas zabawy zabrał Ci klocki. 

5. Kolega popchnął Cię podczas przerwy. Przewróciłeś się. Śmieje się z Ciebie. 

6. Koleżanka zaprosiła Cię do wspólnej zabawy. Cieszysz się. 

Można wymyślić wiele własnych sytuacji, z codziennego życia, zamieniać się rolami z dzieckiem. 

 

Zajęcia kończymy określeniem co było przyjemne/ zabawne/ fajne, na koniec można obejrzeć 

wspólnie film/ serial/ zrobić ulubione jedzenie.  

 

 


