
 

Trening Umiejętności Społecznych  

 

Osoba/osoby prowadzące:  

 

Data:  

 

Czas trwania: ( w zależności od tego jaką grupę macie i tak dla przykładu 4 – 6 lat- 60 minut, 

od 7 do 99 lat – taki żarcik – 90 minut )  

 

Zajęcia indywidualne/ zajęcia w parach/ grupa opisujemy dzieci krótko np. z Zespołem 

Asperger, autyzm itd.  

 

Głównym celem zajęć jest : i tu zazwyczaj wpisuje to :nabywanie umiejętności społecznych  

( czyli jak już wspominałam tus to taki poszerzony model kompetencji społecznych)  

 

Cele szczegółowe zajęć terapeutycznych: ( czyli co dają nasze treningi, parę propozycji )  

 

• Rozwój społeczny - poznawanie innych dzieci, , integracja z grupą, rozwijanie umiejętności 

swobodnego wypowiadania się, autoprezentacji 

 • Wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów właściwego 

zachowania się w różnych społecznych sytuacjach  

• Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami grupy, otoczeniem  

• Możliwość przebywania w bezpiecznych warunkach w niezagrażającej i akceptującej grupie 

rówieśniczej, co wspomaga integrację i kształtuje naturalne relację interpersonalne  

• Gry i zabawy ruchowe sprzyjające pokonywaniu dystansu fizycznego  

• Ćwiczenia w komunikacji – wspólne podejmowanie decyzji  

• Określanie własnych stanów emocjonalnych i ich przyczyn  

• Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej 

ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)  

• Rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabych stron  

• Rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między osobami  

• Ekspresja siebie poprzez swobodną aktywność i zabawy ruchowe  



• Trening umiejętności praktycznych (poznawanie nowej osoby, wspólne zabawy, składanie 

życzeń, wyjście do kawiarni na lody, pizzę, przejazd tramwajem, autobusem itp.) 

 • Nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała 

 • Nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, 

dystansem) 

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

 

Formy i metody pracy terapeutycznej:  

- zajęcia indywidualne 

 - zajęcia w parach 

 - zajęcia w grupach  

- system wzmocnień dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zajęć  

- scenki, dyskusja, burza mózgów 

 - elementy W. Sherborne, B. Strauss  

- elementy ruchowo – gimnastyczne  

- element : makaton, gesty, piktogramy 

 

 Środki dydaktyczne: - arkusze papieru, pisaki, kredki, farby, piłka, szarfy, woreczki, obręcze 

- gry planszowe  

-gry związane z ruchem 

 

Schemat zajęć:  

1. Powitanie  

2. Część wprowadzająca czyli omówienie tematu zajęć  

3. Część właściwa czyli przeprowadzenie zajęć  

4. Zakończenie zajęć czyli podsumowanie-ewaluacja 

5. Zadania domowe  

Schemat Zawsze jest taki sam ! Pamiętajcie to ważne !  

 

 


