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Tytuł: Chciałabym/chciałbym coś ci powiedzieć… 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Prezentowane ćwiczenie uczy, w jaki sposób przekazywać informację zwrotną. 

Skłania do refleksji na temat pozytywnych cech koleżanki/kolegi z klasy. 

Ze względu na zachowanie anonimowości sprzyja szczerości wypowiedzi. Po-

nadto zwiększa poczucie własnej wartości. W środowisku, w którym znajdują 

się dzieci emigrantów, ma na celu udzielenie wsparcia w ich integracji ze śro-

dowiskiem rówieśniczym. Ćwiczenie można wykorzystać w dowolnym mo-

mencie adaptacji uczniów. Korzystnym jest, aby nastąpiło to po poznaniu się 

dzieci lub młodzieży.  

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Nabycie umiejętności udzielania i przyjmowania pozytywnej informacji 

zwrotnej.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA  

 Wprowadzenie – wypowiedź nauczyciela. 

Każdy ma mocne i słabe strony. Niestety, myśląc o sobie, częściej koncen-

trujemy się na tym, czego nam brakuje. Dlatego zapraszam do ćwiczenia 

pn. „Chciałabym/chciałbym coś ci powiedzieć…  

 Nauczyciel rozdaje uczniom po połowie kartki flipcharta. Na środku sali na 

stoliku umieszcza wszystkie materiały piśmiennicze. 

 Uczniowie, pomagając sobie wzajemnie, przyklejają do swoich pleców 

kartki. Korzystają z taśmy malarskiej. Tworzą tzw. peleryny. 

 Uczniowie biorą po jednym mazaku. Ich zadaniem jest napisanie na pele-

rynie każdej osoby z klasy jednej pozytywnej informacji zwrotnej, np. po-

dziękowanie za coś, wyrażenie uznania… Należy zadbać, aby mazaki nie 

pobrudziły trwale ubrań. 

 Ćwiczenie kończy się, gdy każdy uczeń ma tyle informacji zwrotnych, ilu 

jest uczestników ćwiczenia.  

 Podsumowanie. 
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Uczniowie siadają w kręgu. Każdy samodzielnie odczytuje informacje za-

pisane na jego pelerynie. Nauczyciel może zapytać:  

 Która informacja napisana na pelerynie była najbardziej zaskakująca?  

 Co szczególnie się spodobało?  

 Czego nowego się o sobie dowiedziałeś?  

CZAS REALIZACJI:  

 2045 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY 

 połowa kartki flipcharta dla każdego uczestnika,  

 kolorowe flamastry, 

 klejąca taśma malarska – żółta lub niebieska.  

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 czas potrzebny przed lekcją na przygotowanie niezbędnych materiałów.  

KOMENTARZ 

Ćwiczenie może być wykorzystane na lekcji wychowawczej lub doraźnym za-

stępstwie. Ma na celu kształcenie u uczniów umiejętności formułowania pozy-

tywnej informacji zwrotnej oraz budowania miłej atmosfery w zespole 

klasowym.  

 


