
 

 

phm. Dominika Szalonka 
                               
          
 

TEMAT: Umiejętności interpersonalne- komunikacja 

     CEL:       

 Zdobycie przez uczestników wiedzy odnośnie komunikacji poprzez zastosowanie ćwiczeń.    
 
    ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 

 . znał czynniki wpływające na proces komunikowania się;  

 . umiał udzielić informacji zwrotnej i przyjąć krytykę. 
 
CZAS ZAJĘĆ:  2h 40 min 
POTRZEBNE MATERIAŁY:  balony, farby, bibuła, 3 arkusze szarego papieru, marker 
 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia przebieg Forma 
pracy 

czas Potrzebne 
mat. 

 Gra na komunikację (zał.1) Gra 20 
min 

- 

 Komunikacja 
 jako podstawowy  
sposób kontaktu  
z ludźmi; 

Rozmowa o odczuciach po grze; 
wyciągnięcie pierwszych wniosków 

odnośnie rzeczy ułatwiających/ 
utrudniających komunikację 

Rozmowa 15 
min 

Szary 
papier, 
marker 

 Czynniki utrudniające  
komunikację 

Uczestnicy są podzieleni na dwie 
grupy; każda grupa dostaje inne 

polecenie (zał.2) 

Gra 5 
min 

Kolorowa 
bibuła, 
farby 

 Zasady komunikacji; 

 Czynniki wpływające na 
Proces komunikowania się 

Wypracowanie zasad poprawnej 
komunikacji 

Rozmowa 20 
min 

- 

 Energizer (zał. 3)  10 
min 

- 

 Zasady udzielania informacji 
zwrotnej 

Uczestnicy muszą odnaleźć ukryte 
balony. Na każdym balonie napisana 
jest 1 zasada udzielania informacji 

zwrotnej. Następnie każdy odczytuje 
„swoją” zasadę na głos. Dyskusja o 

każdej z zasad. 

Dyskusja 25 
min 

Balony, na 
których 
napisane 

będą 
zasady 

udzielania 
informacji 
zwrotnej 

 Zasady udzielania informacji 
Zwrotnej; Informacja  
Dlaczego każda z nich jest ważna  
I jak wpływa na odbiorcę 

Wspólnie w grupie wypracowujemy 
odpowiedź na pytanie „Dlaczego” 

każda z zasad jest ważna;  

Praca przy 
szarym 

papierze 

15 
min 

Szary 
papier, 
marker 

 Udzielanie informacji zwrotnej Uczestnicy ćwiczą wypracowane 
zasady; Dobierają się w pary, 

wspólnie wymyślają 2 sytuacje, w 
których będą udzielać informacji 

zwrotnej. Po przygotowaniu 
następują prezentacje grup.  

Scenki 45 
min 

- 



 

 

Jednocześnie prowadzący udziela 
feedbacku do prowadzonych rozmów. 

  Zakończenie zajęć, 
podziękowanie uczestnikom. 

 5 
min 

- 

 
 
 

 Treść: Nazwa poruszanego aspektu zajęć. (Np. Rodzaje grup; do jakich grup należymy) 

  Przebieg: Opis tego co się dzieje. (np. Podział na 2 grupy – każda z grup zastanawia się jak można 
podzielić grupy ze względu na…., Wnioski spisujemy na tablicy w formie drzewa) 

 Forma pracy: w jaki sposób pracujemy z kursantami (np. praca w grupach, dyskusja, praca 
indywidualna, monolog, prezentacja, burza mózgów) 

 
 
Do konspektu powinny być dołączone załączniki wykorzystane podczas zajęć- np. w przypadku scenek- 
wprowadzenie do scenki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. 1  

Gra na komunikację.  

Zadaniem uczestników (całej grupy) jest przejście przez „rwącą rzekę”. Żeby ktoś mógł przejść 

przez rwącą rzekę, musi posiadać „latające buty”. Aby tego dokonać trzeba spełnić następujące 

zasady: 

a) Tylko jedna osoba na raz może TRZYMAĆ „latające buty”; 

b) Każda osoba może TYLKO RAZ trzymać „latające buty” 

c) Wszyscy uczestnicy muszą znaleźć się po drugiej stronie „rwącej rzeki”.  

d) Przez „rwącą rzekę” nie można skakać i tworzyć nad nią „mostu z ludzi”.  

 

Zał. 2 

Dzielimy uczestników na 2 grupy. Grupa A wiąże sobie na ramionach wstążeczki z bibuły. Mówimy im, 

że zadaniem grupy B będzie zerwanie tych wstążeczek i że muszę zrobić wszystko, aby ochronić 

wstążeczki. 

Grupa B moczy palce w farbie- ich zadaniem jest pomalować członkom grupy A policzki.  

Wyznaczamy teren zabawy. Ważne jest, aby wprowadzić atmosferę rywalizacji.  

Na START grupy zaczynają realizować swoje zadania. Moment zabawy nie powinien trwać dłużej niż 

1min 30sek. 

 

Zał. 3 

Może być to dowolny energizer. 

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/557/energizery_pdf_78177.pdf 

  

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/557/energizery_pdf_78177.pdf

