
 

Trening Umiejętności Społecznych cz. 4 

 

Ćwiczenie 1  

W ramach ćwiczenia umiejętności społecznych warto rozmawiać z dzieckiem  

o różnych świętach obchodzonych przez ludzi (imieniny, urodziny, dzień matki, dzień 

dziecka, dzień ojca).  

Może to być dobra okazja do rozmowy z dzieckiem na takie tematy jak: 

- Czym jest prezent? 

- Dlaczego prezenty są ważne? 

- Dlaczego ludzie pakują prezenty? 

- Jak dać komuś prezent? 

- Jak się zachować, gdy prezent nas rozczarowuje? 

Proszę odegrać z dzieckiem dwie scenki sytuacyjne: 

1) Podczas, której dziecko wręczy prezent.   

2) Podczas, której dziecko będzie przyjmowało prezent.  

 

Ćwiczenie 2  

Proszę, aby dziecko wykonało laurkę  

z okazji Dnia Matki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie nr 3 

Zabawa Zakazane figury  

To prosta zabawa ruchowa polegająca na obserwowaniu i naśladowaniu ruchów.  

Dzieci/członkowie zabawy poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obserwują siebie 

nawzajem.Pierwsza osoba wchodzi do środka koła i zadaje ćwiczenia pozostałym członkom zabawy, 

na przykład podnosi prawą rękę lub kłania się – pozostali naśladują pokazywane „figury”. Należy 

wytłumaczyć uczestnikom zabawy, że jedna figura będzie zakazana, czyli taka, której nie wolno 

naśladować. Pokazujemy zakazaną figurę, na przykład przysiad. Każemy dzieciom ją pokazać  

i głośno powiedzieć: „Przysiad to zakazana figura. Nie naśladujemy jej!” Kto wykona zakazaną figurę 

odpada z zabawy (ale głównie chodzi o naśladowanie i obserwowanie). Osoba ze środka zmienia się 

po 5 figurach. 

Opiekunowie pomagają w razie trudności lub sami są „zadającymi” figury. W zależności od możliwości 

motorycznych dzieci. Od czasu do czasu pokazują także „zakazaną figurę” i sprawdzają reakcję 

pozostałych członków zabawy.   

 

Ćwiczenie nr 5 

Zabawa w rymy 

Powiedz dziecku, że będziecie bawić się w Rymy. Rym to taki wyraz lub sylaba znajdująca się na 

końcu wyrazu, która jest taka sama jak w wyrazie poprzedzającym. Na przykład raczki – kaczki, worek 

– korek, Baśka – Kaśka, kawa – trawa, misiek – Rysiek, ława – zabawa, mak – rak, biedronka – 

jabłonka. Zabawa polega na wymyślaniu rymów. Podaje sylabę/wyraz, zaproś dziecko do zabawy, 

niech dziecko spróbuje podać rym.  

Na zakończenie zabawy przeczytaj dziecku rymowane zwroty. Spróbujcie je razem powtórzyć.  

Tak, tak, tak – rośnie mak! 

Nie, nie, nie – nie ma mnie! 

Puk, puk, puk – słyszę stuk! 

Lina, lina, lina – jesteś smaczna jak malina! 

Wina, wina, wina, wina – śpiewaj głośno jak Alina! 

Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka – idzie Julka nieboraczka! 

 

Ćwiczenie nr 6 

Gra planszowa emocje  

Nazwijcie przedstawione emocje. Zagracie wspólnie w grę. 

 



 

- cofasz się o 1 pole do tyłu                                      - przesuwasz się 2 pola do przodu  

- stoisz 1 kolejkę  

 


