
Scenariusz treningu 

Cele :
-Agenci rozpoznają,nazywają, określają uczucia swoje i innych
-Agenci wiedzą, jak konstruktywnie wyrażać uczucia
-Agenci odkrywają siebie i wyrażają siebie
-Agenci rowijają wyobraźnię
-Agenci porozumiewają się z innymi 

Metody :
 -rundka 
- praca w kręgu
 - burza mózgów 

Formy : indywidualna, grupowa 

Środki : narysowany termometr, pisadła, kartki, koc

Przebieg treningu 

Część wprowadzająca 

Jak Ci minął dzień? - rundka

Częśc właściwa

"Termometr samopoczucia"

Każdy z Agentów zaznacza pisadłem swój nastrój. Plus lub minus- omówienie krótkie.

"Rekin"

Agenci siadają płasko na podłodze w kręgu i trzymają mocno koc na wysokości brody. Jednen z 
Agentów - rekin wchodzi pod naprężoną tkaninę i próbuje wciągnąć wybranego przez siebie Agenta
pod koc. Omawiając warto zadać pytania :  Jak czułeś się w roli rekina, co czułeś będąc w roli 
ofiary?

"Drama !"

Dzielimy Agentów w pary i mają za zadanie przygotowanie nastepujących scenek :

a)Przez kilka dni rodzice nie pozwalali mi wyjść na podwórko, miałem się uczyć. Przychodzi 



kolega i opowiada jak wspaniale wczoraj bawili się na podwórku.
b)Twój przyjaciel od kilku dni spędza wszystkie przerwy z nowym kolegą. Na jednej z przerw 
podchodzi do ciebie i zaprasza cię na imieniny.
c)Podchodzisz do grupy, aby przyłączyć się do zabawy, jeden z kolegów oświadcza „Ty nie 
będziesz się z nami bawił".
Jedna sytuacja jest przygotowywana przez dwie pary. Prowadząca uprzedza, że druga para może 
zupełnie inaczej przedstawić tę sytuację.
Odgrywanie scenek. Scenki prezentowane na przemian – a, b, c
Omówienie każdej scenki, wypowiada się grupa i „aktor"
a)Co czuł główny bohater, w jaki sposób to wyraził?
b)Co czuł partner bohatera?
c)Jak inaczej mógł się zachować, aby nie sprawiać przykrości?

Gdy, któraś ze scenek  inscenizowana jest po raz drugi prowadzący prosi o porównanie - czym
różniły się te dwa sposoby przedstawienia danej sytuacji. Czuwamy nad tym, aby nie oceniać 
wystąpień ! Zwracamy uwagę na różne sposoby wyrażania uczuć, na to, że różne osoby mogą 
przeżywać różne uczucia w podobnych sytuacjach! 

Zakończenie treningu 

Czy Twoja temperatura nastroju się zmieniła ?

"Kciukasy"

Żródło: Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych 
w grupie socjoterapeutycznej. M. Dąbrowska, M Rozesłaniec, Socjoterapia- K. Sawicka, 1998


