
Scenariusz treningu dla przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej i domu   

 

 

Temat :  Ja i inni agenci. Szukamy podobieństw i różnic między sobą  

 

Cele : 

-kształtujemy samoocenę- czyli poznajemy mocne i słabe strony agenta  

-agent potrafi dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy innymi agentami  

- rozwijamy empatię  

- ćwiczymy tolerancję  

-dalej rozwijamy umiejętności integracji i współpracy  

 

Forma : 

-indywidualna i zespołowa 

 

Metody : 

- ćwiczenia i zabawy z elementami arteterapii 

-zabawy muzyczno- ruchowe  

 

Środki : 

- arkusze szarego papieru 

-pisaki, farby, kredki, pastele - do wyboru do koloru  

-kolorowe gazety  

-klej, nożyczki 

-chustki, apaszki 

 

I. Część wstępna – powitanie  

1.Krótko i zwięźle- „Iskierka” 

 „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk” 

II. Część główna  

1.Autoportret.  

Agenci dobierają się parami ( w domu rodzic- agent lub agent- agent, gdy w domu mamy 

więcej agentów małych) i odrysowują na arkuszach papieru kształt sylwetki swojego kolegi 

lub koleżanki lub rodzeństwa, lub rodzic obrysowuje agenta lub agent rodzica, a co  ! Jak się 

bawić to się bawić !  Później każdy z uczestników uzupełnia kontury swojej sylwetki 

według własnego pomysłu (np.: malowanie kredkami, farbami, pastelami, wyklejanie 

wycinkami z gazet )  

Każdy prezentuje swoje arcydzieło  i opowiada  dlaczego w ten sposób wykonali swój portret. 

2.Dwie strony medalu.  

Odwracamy arkusz i z pomocą rodziców/ wychowawców/ nauczycieli/ lub bez pomocy jeśli 

potrafią agenci zapisują swoje zalety ale też i wady, osiągnięcia i info o sobie, którym 

chcieliby się podzielić  z innymi agentami. Agenci  przedstawiają pozostałym uczestnikom  

informacje o sobie i to jak  siebie postrzegają. Prowadzący zwraca tutaj uwagę na to, żeby 



pozostali uczestnicy zapamiętali  jak najwięcej informacji dotyczących wszystkich 

omawianych agentów. 

3.Kim jest osoba, która.... 

Prowadzący  po kolei  odczytuje parę  informacji przedstawionych przez jednego z agentów, 

pozostali próbują  odgadnąć o jakim agencie jest mowa. 

5. Lubię Cię za...  

Każdy z uczestników i tych dużych i tych małych mówi każdemu kolejno za co go lubi ( w 

przypadku dzieci i rodziców za co kochają)  

6. Ślepiec.  

Dobieramy się w pary. Jedna osoba ma zawiązane oczy. Drugi agent ma za zadanie 

oprowadzić swojego towarzysza po pomieszczeniu  i opowiadać o wszystkich przedmiotach i 

rzeczach i przeszkodach, które razem napotykają. Zadaniem agenta  prowadzącego jest 

zapewnienie bezpieczeństwa w bezpiecznym dotarciu agenta z zawiązanymi oczami do celu.  

III. Część końcowa- podsumowanie treningu  

1.Rundka końcowa 

1.Agenci opowiadają o wrażeniach, które im towarzyszyły podczas wykonywanych zadań.  

2. Można zakończyć „Iskierką” żeby była taka ładna klamra  

 

Moje źródełko i „Zaradny kot” 

 


