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Przykładowe ćwiczenia

Zdobywanie Oskarów
Prowadzący mówi dzieciom, że corocznie na Planecie Pewności
Siebie następuje ceremonia rozdania nagród i przypada ona akurat
dzisiaj. Każde z dzieci dostanie do ręki statuetkę za coś, za co
najbardziej chciałoby dostać nagrodę.
Może to być jakieś osiągnięcie z przeszłości, przyszły cel, coś, co było
dla nich ważne i zrobiły w ostatnim czasie, może być to każde
osiągnięcie, które przyjdzie im do głowy. Kiedy prowadzący upewni
się, że wszystkie dzieci są gotowe, zaprasza pierwszą chętną osobą na
środek kręgu.
Dziecko mówi prowadzącemu na ucho za co chciałoby dostać
nagrodę, a następnie prowadzący mówi na głos „Wręczam nagrodę ….

(imię dziecka) za …. (osiągnięcie, które wybrało dziecko)”. Dziecko
otrzymuje wcześniej przygotowaną statuetkę. Cała grupa świętuje
przyznanie nagrody wielkimi oklaskami, okrzykami. Prowadzący dba
o to, żeby każde dziecko miało możliwość otrzymania nagrody.
Pytania do dzieci na koniec ćwiczenia: Czy łatwo jest zauważyć
własne osiągnięcia? Dlaczego warto chwalić się samemu za coś, z
czego jesteśmy dumni? Czy można samemu siebie nagradzać czy
trzeba czekać na pochwały czy nagrody od innych osób? W jaki
sposób można siebie nagradzać? Co sprawia nam przyjemność? W
jaki sposób jako dziecko możemy nagradzać innych? (np. zrobić
mamie herbatę, zaprosić przyjaciół do wspólnej zabawy, itd.) Jak to
jest być z siebie dumnym?
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Prywatne Galaktyki
Każde dziecko dostaje pusty słoiczek z przykrywką. Prowadzący przedstawia
metaforę poczucia własnej wartości jako przestrzeni w słoiczku – każdy taki
słoiczek, które trzyma dziecko, to jego prywatna Galaktyka. W galaktykach
znajdują się wiele gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego i niewidoczna
ciemna materia – czyli wiele wartościowych cech, które dopierają czekają na
odkrycie przez nas samych albo przy pomoc innych.
„Wyobrażamy sobie nasze poczucie własnej wartości jako słoiczek. Kiedy
jesteśmy zadowoleni, nasze słoiczki są pełne, kiedy nie - prawie puste. Nasze
słoiczki mogą napełniać inni ludzie, mówiąc o nas dobrze. Z kolei my możemy
napełniać ich słoiczki, mówiąc dobrze o nich. Jeśli nasze słoiczki są prawie
puste, nie mamy ochoty dzielić się ich zawartością z innymi. I przeciwnie,
jeśli są pełne, chętnie dzielimy się ich zawartością. Słoiczki innych ludzi
opróżniają się, kiedy mówimy im rzeczy złe i bolesne.
Jeśli będziemy ciągle opróżniać słoiczki innych, nasze własne też nie będą
napełniane. Kiedy mówimy komuś coś dobrego, ale sami w to nie wierzymy,
nie napełniamy jego słoiczka. Człowiek ten słucha nas z otwartym słoiczkiem
w wyciągniętej dłoni, ale nic do niego nie wpada. Czasami zdarza się również
tak, że sami zamykamy szczelnie nasze słoiczki i mimo tego że inni chcą nam
coś dobrego do niego włożyć, jest to niemożliwe. Mogą oni próbować dostać
się do naszego słoiczka, ale bez naszej zgody i pomocy nigdy im się to nie uda,
dlatego czasami się zniechęcają.”
Dzieci mają za zadanie napisać na małych karteczkach wyciętych w kształcie
gwiazd coś pozytywnego na swój temat, tak żeby napełnić swój słoiczek.
Mogą również przyozdobić słoiczek za pomocą dostępnych materiałów
plastycznych przyniesionych przez prowadzącego. Jeśli potrafią i chcą,
prowadzący zachęca, żeby napisały też coś miłego swojemu koledze,
koleżance i wrzuciły do jego słoiczka. Prowadzący zachęca również, żeby po
zabraniu słoiczków do domu dzieci napełniały go systematycznie
pozytywnymi myślami na swój temat. Dzieci zabierają słoiczki do domu.
Pytania do dzieci na koniec ćwiczenia: Czy łatwo będzie mi napełniać swój
słoiczek pozytywnymi myślami na swój temat? Czy częściej zdarza mi się
mówić do innych miłe rzeczy czy niemiłe?
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Zegarowy tort i złodzieje czasu
Prowadzący rozdaje dzieciom koło – wyjaśnia, że to koło symbolizuje dobę,
czyli cały dzień i całą noc. Mieszczą się w nim 24 godziny. Godziny można
dzielić tak jak tort i tworzyć z niego kawałki. Np. możemy spać 8 godzin, 5
godzin spędzać w szkole/ przedszkole, itd. Zadaniem dzieci jest podzielić swój
zegarowy tort na tyle kawałków, ile potrafią wyróżnić zajęć w swoim
codziennym dniu i postarać się pokazać wielkością kawałków, które zajęcia w
ciągu ich dobowego zegara są większym kawałkiem tortu a które mniejszym.
Dzieci mogą każdy z kawałków tortu przyozdobić, żeby było wiadomo, który
kawałek tortu odpowiada np. spaniu, zabawie, byciu w szkole. Kiedy dzieci
skończą, prowadzący siada z dziećmi w kręgu i rozmawia na temat ich tortu/
zegara – na ile i na jakie kawałki podzieliły dzieci swój zegarowy tort? Czy
chciałyby, żeby jakieś kawałki były większe, czyli żeby trwały dłużej te
zajęcia? A może chciałyby, żeby jakieś kawałki były mniejsze? Czy można coś
zrobić, żeby zmienić wielkość tych kawałków?
Prowadzący może w tym miejscu porozmawiać z dziećmi na temat złodziei
czasu – czyli takich chochlików czasowych. Można wyobrazić je sobie jak
siedzą w naszym zegarze i zabierają po małym kawałeczku z każdej godziny,
czyli troszkę tego czasu nam kradną, a nam się wydaje wtedy, że mamy za
mało czasu.
Prowadzący rozmawia z dziećmi, co może być takim chochlikiem czasowym.
Prowadzący może tutaj podać przykład z ociąganiem się z posprzątaniem
zabawek po zabawie albo z nauką – dzieci wiedzą, że muszą posprzątać albo
siąść do lekcji, ale tego nie robią, tylko przekładają o kolejne kilka minut i
kolejne, a te minuty się sumują i gdzieś znika cała godzina. Prowadzący rzuca
piłkę do jednego dziecka.
Zadaniem dziecka jest powiedzenie swojego pomysłu, co może być takim
złodziejem czasu. Dzieci rzucają dalej między sobą piłką i mówią swoje
pomysły. Prowadzący pilnuje, żeby każde z dziecko miało możliwość zabrania
głosu i przedstawienia swojego pomysłu na złodzieja czasu.
Pytania do dzieci na koniec ćwiczenia: Jakie zajęcia, czynności zajmują w
ciągu dnia najwięcej czasu? Na co chciałbym mieć więcej czasu? Czy są jakieś
drobne czynności, które „kradną” mój czas jak chochliki czasowe? Na co
chciałbym przeznaczyć ten czas, który zjadają mi chochliki czasowe?

4

Fabryka dźwięków
Prowadzący mówi dzieciom, że w tej zabawie dalej będą ćwiczyć supermoc
bycia uważnym. Prosi, żeby dzieci usiadły do niego plecami. Jeśli dzieci chcą,
mogą dla lepszej koncentracji zamknąć oczy.
Prowadzący podaje instrukcję: „Za chwilę usłyszycie za swoimi plecami
dziwne dźwięki. Słuchajcie ich uważnie. Zapamiętajcie, co usłyszeliście i ile
było tych dźwięków. Uwaga! Zaczynamy.” Prowadzący „produkuje” różne
rodzaje dźwięków.
Pomiędzy każdym dźwiękiem robi krótką przerwę. Po zakończeniu ogłasza:
„Fabryka dźwięków zakończyła pracę. Odwróćcie się do mnie. Teraz
omówimy, co udało się wam usłyszeć i zapamiętać”.
Pytania do dzieci na koniec ćwiczenia: Czy łatwo czy trudno było mi
skoncentrować się na dźwiękach produkowanych w Fabryce dźwięków? Jeśli
trudno, to co mi przeszkadzało?

Balon motywacyjny
Prowadzący prosi, żeby dzieci wyobraziły sobie siebie jako balon. Kiedy są
zmotywowane do działania, unoszą się w powietrzu – tak jak napompowany
balon. Tak jak balon, są też pełne pomysłów. Jednak za sprawą pewnych
myśli, zachowań, nawyków, nasza motywacja może stawać się słabsza –
balon też czasami opada, jeśli do jego sznurka przyczepione są różnego
rodzaju obciążenia. Prowadzący rozdaje dzieciom nadmuchane balony, do
których przyczepiony jest kawałek sznurka.
Zadaniem dzieci jest zastanowić się, co je unosi (motywuje je), a co ciągnie je
w dół. Swoje pomysły dotyczące tego, co je motywuje (ludzie, rzeczy, myśli,
itp.), dzieci zapisują pisakami na balonie, natomiast pomysły na to, co ciągnie
je w dół (co utrudnia działanie, jakie myśli, zachowania, osoby), dzieci
zapisują na kartce, którą później przyczepiają do końca sznurka. Dzieci
prezentują w grupie swoje balony motywacyjne.
Prowadzący odnosi się do pomysłów dzieci na temat tego, co ciągnie ich
balon motywacyjny w dół, czyli co osłabia ich motywację.
Pytania do dzieci na koniec ćwiczenia: Co sprawia, że chce mi się robić różne
rzeczy? Co sprawia, że nie mam ochoty robić pewnych rzeczy?
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