
Komunikacja interpersonalna – ćwiczenia na koncentrację uwagi, 

aktywne słuchanie i rozumienie. 
  

 

Ćwiczenie „Figury” 

Cel: Komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie Materiały: Czyste kartki i 

długopisy, karta A i karta B  

 

Prowadzący przygotowuje karty A i B, które zawierają szablon figur geometrycznych, co 

ważne nie pokazuje ich uczestnikom ćwiczenia.  

 

Karta A: zadaniem jednego uczestnika jest dokładne wytłumaczenie drugiej osobie 

(reszcie osób), w jaki sposób ma odwzorować rysunek na karcie. Opisuje rysunek 

szczegółowo, wzajemne położenie figur względem siebie, ich wielkość, ale co bardzo 

ważne: nie może powtarzać instrukcji. Osoby, które rysują nie mogą zadawać pytań.  

 

Szablon B. Sytuacja podobna, ale z podstawową różnicą: osoba rysująca może zadawać 

dowolne pytania. Po skończonym działaniu następuje konfrontacja.  

 

Omówienie: Należy porównać rysunki uczestników z przygotowanymi wzorami kart A i 

B. Ile jest treści z oryginalnego rysunku? Z punktu widzenia komunikacji: jak ona 

przebiegała? Co można o niej powiedzieć? Co pomagało, a co poprzeszkadzało w 

działaniu? Podkreślamy temat komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania.  

 

Ćwiczenie “Posłuchaj, co Ci opowiem”  

Cel: Komunikacja werbalna, aktywne słuchanie, współpraca w zespole  

 

Uczestnicy dobierają się w pary. Zadaniem każdej pary jest opowiedzieć między sobą o 

sobie samym tzn. kim jestem, jakie mam zainteresowania, co lubię, posiadane zwierzęta, 

może być stan rodzinny, hobby, wykształcenie – wszelkie informacje jakie można i chce 

się podać w ciągu 5 minut. Nie wolno robić notatek, można zadawać pytania. Następnie 

każda para występuje przed resztą i przedstawia swojego partnera. Powtarza to co 

usłyszała, zapamiętała („dowiedziałem się, że…” )  

 

Pytania: Gdybyście nie musieli później przedstawić partnera czy słuchalibyście uważnie? 

Czy zadawaliście dużo pytań? Zweryfikujcie jak wyglądało aktywne słuchanie 

poszczególnych osób w parach. 

 

Ćwiczenie „Zwierciadło duszy”  

Cel: Komunikacja niewerbalna, odpowiednie kierowanie uwagi  

Materiały: Kartki z nazwami uczuć –wydruk, rozetnij lub sam przepisz na oddzielne 

kartki 

 



Dzielimy się na 2-3 zespoły. Każdy zespół otrzymuje po kilka kartek z nazwami uczuć. 

Podobnie jak w kalamburach, jedna grupa (osoba) przedstawia niewerbalnie emocje, a 

pozostałe grupy odgadują o co chodzi. Utrudnienie: jedna emocja musi zostać pokazać na 

przynajmniej 3 rożne sposoby.  

Omówienie: Pytania do dziecka/ dzieci o wrażenia, o wymienienie barier i zakłóceń w 

procesie odbioru emocji z kart. Tworzymy listę ważnych aspektów odbioru mowy 

niewerbalnej.  

 

Poznajemy się – gra Moje Ulubione  

 

PRZYGOTUJ: wydrukowaną planszę,kostkę, tyle pionków ilu jest graczy ,koraliki (lub 

guziki lub kamyki).  

 

CEL GRY: Celem gry jest dotarcie od pola startu „START” do pola kończącego grę z 

napisem „META” oraz zdobycie jak największej liczby koralików.  

 

PRZYGOTOWANIE DO GRY: 

1. Rozłóż planszę na stole. 

 2. Połóż koraliki obok planszy.  

3. Pozwól każdemu z graczy wybrać po jednym pionku.  

 

ROZPOCZĘCIE GRY: 

1. Uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na planszy,na polu z napisem „START”.  

2. Rozpoczyna najniższy gracz. Kolejna osoba wyznaczana jest zgodnie z kierunkiem 

ruchu wskazówek zegara.  

3. Gracz rzuca kostką. Przesuwa się do przodu na planszy o jedni, dwa lub trzy miejsca 

według zasady: 

– gdy na kostce wypadnie 1 lub 6 – jedno pole do przodu 

– gdy na kostce wypadnie 2 lub 5 – dwa pola do przodu 

– gdy na kostce wypadnie 3 lub 4 – trzy pola do przodu.  

4. Stojąc na polu gracz udziela odpowiedzi na pytanie „Moje ulubione…(tu dodaje słowo 

które znajduje się na polu)”. Jeśli udzieli odpowiedzi na pytanie – zabiera koralik i 

kładzie go przed sobą.  

5. Na polu z podwójnym kołem możemy zdecydować kto będzie odpowiadał na pytanie – 

my czy któryś z pozostałych graczy. 

6. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników gry rozpatrujemy ją w dwóch wymiarach: 

 – kto dotarł na metę jako pierwszy 

– kto zebrał najwięcej koralików (o kim dowiedzieliśmy się najwięcej). 

 


