
PORADNIK – część druga 

OBRAZ SIEBIE I SAMOOCENA 

Bardzo ważne jest właściwe spostrzeganie siebie i innych. Prawidłowy obraz własnej 

osoby  tworzy ważną  podstawę kształtowania się relacji społecznych, podejmowania nowych zadań 

oraz radzenia sobie z trudnościami i problemami. Spostrzeganie samego siebie pozostaje w ścisłym 

związku z poczuciem własnej wartości, sprawstwa, z kompetencjami społecznymi itd. Poprzez 

obserwację samego siebie, myślenie o sobie oraz dialog wewnętrzny obraz samego siebie ewaluuje. 

Autorefleksja jest procesem, w którym ważną rolę odgrywają osoby bliskie, jak również te, które 

wspierają rodziców w wychowaniu, czyli nauczyciele, trenerzy, pedagodzy. 

Spostrzeganie samego siebie i innych możemy ćwiczyć w formie treningu wspierającego. Jak to 

robić? 

Między innymi należy: 

• doskonalić umiejętność  koncentracji na sobie 

• uważnie „wsłuchiwać się” we własne ciało 

• uwrażliwić się na spostrzeganie własnych uczuć 

• rozwijać percepcję zmysłową 

• być w gotowości i otwartości na nowe doświadczenia 

 

Aby można było przejść od teorii do praktyki proponujemy kilka ćwiczeń . 

Wykonując z dzieckiem poniższe ćwiczeniu możecie, Drodzy Rodzice, dowiedzieć się czegoś więcej o 

swoim Dziecku ☺ 

Jeżeli potraktujecie ćwiczenia również jako formę spędzenia z dzieckiem czasu                     i dobrej 

zabawy proponujemy, aby dzieci obrysowywały również Was ☺ Tym sposobem dowiedzą się, może 

czegoś nowego, o swoich Rodzicach, a może Państwo o sobie samych ☺ 

1.CO POTRAFIĄ ROBIĆ MOJE RĘCE, CO LUBIĘ, Z CZEGO JESTEM DUMNY? 

Do wykonania ćwiczenia potrzeba obrysować na papierze dłoń. 

Przebieg ćwiczenia: 

Dziecko ma przed sobą kartkę papieru formatu A4 oraz ołówek i obrysowuje dłoń tak, aby wyraźnie 

pojawiło się 5 palców. Następnie w każdy palec dłoni dziecko wrysowuje piktogram lub wpisuje nazwę 

aktywności, z której jest dumne. Może to być działanie manualne, ale nie tylko. Po zakończonej pracy 

należy z dzieckiem omówić jego rysunek i wybory. 

2. MOJE CIAŁO, C0 W NIM LUBIĘ, CO MI SIĘ PODOBA? 

Aby wykonać to ćwiczenie należy obrysować zarys ciała dziecka leżącego na płachcie papieru. 



Przebieg ćwiczenia: 

Dziecko wybiera swój ulubiony kolor kredki i zamalowuje te części ciała, które                    u siebie 

najbardziej lubi. Oczywiście omawiamy z dzieckiem jego wybory                             i podsumowujemy 

wskazując na udział różnych części ciała dziecka w rozlicznych aktywnościach ruchowych i 

społecznych. 

3. DOSKONALENIE ZMYSŁÓW  - ŁĄCZENIE TKANIN 

Przebieg ćwiczenia: 

Przygotować należy niewielkie prostokąty różnych tkanin o wymiarach np. 10 x 20 cm, dobrane w 

pary. Zabawa polega na znalezieniu takiego samego materiału. który jednak mogą rozpoznać tylko za 

pomocą dotyku. Dziecko ma zawiązane oczy,                    z kupki po swojej lewej stronie bierze 

tkaninę i za pomocą dotyku próbuje znaleźć do niej parę z kupki po prawej stronie. Znalezione pary 

odkłada na bok. Ćwiczenie przebiega aż do dobrania wszystkich kawałków tkanin w pary. 

4. DOSKONALENIE ZMYSŁÓW - "EGZOTYCZNE ZAPACHY” 

Przebieg ćwiczenia: 

Ćwiczenie doskonali zmysł powonienia, koncentrację i słownictwo. Należy  przygotować puszki, 

pudełeczka lub buteleczki napełnione różnego rodzaju przyprawami korzennymi o intensywnych 

zapachach, jak np.: cynamon, sól goździki, olejki itp. Dziecko ma zasłonięte oczy i musi rozpoznawać 

zapachy, które poddamy mu pod nos. Powinno je nazywać i opisywać z czym mu się dany zapach 

kojarzy. 

5. ROZPOZNAWANIE EMOCJI – TRZY PODSTAWOWE STANY – RYSUNKI TWARZY 

Przebieg ćwiczenia: 

Należy wyposażyć się w trzy podstawowe rysunki z emocjami na twarzy dziecka  obrazującymi: 

radość. złość, smutek. Po omówieniu, co oznaczają rysunki i kiedy ludzie mogą odczuwać takie 

emocje, dziecko otrzymuje trzy karty z pomniejszonymi do formatu np. 10x20 cm obrazami emocji. No 

i zadajemy pytania ☺ (Poniżej przykłady takich pytań) 

1.Jak się dzisiaj czujesz? Wyraź to kartą z rysunkiem 

2.Jak się czujemy, gdy dostajemy np. lody, pochwałę, prezent itp.? 

3.Twój nastrój po kłótni z koleżanką/kolegą…… 

4. Twój nastrój po kłótni z mamą, tatą……. 

Ćwiczenie teoretycznie łatwe, wręcz może wydawać się banalne. Jednak czasami trudno coś 

powiedzieć, zwłaszcza osobie bliskiej. Taka formuła może sprawić łatwiejszą formę wypowiedzi, 

pomóc w otwarciu się na sprawy/problemy, o których trudno jest powiedzieć w twarz. Może być 

punktem wyjścia do spokojnej                                    i wartościowej rozmowy o tym, co nam w nas się 

podoba, a co nam przeszkadza. 

 



 

 


