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Tytuł: Mapa życia 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie ma na celu wywołanie u uczestników autorefleksji na temat drogi 

życia oraz wskazanie, jak różne drogi przebywamy. Analiza przy omawianiu 

ćwiczenia pozwoli również słuchaczom lepiej się poznać i zrozumieć. Ćwiczenie 

można wykorzystać przed przybyciem do klasy ucznia z innego kraju lub już 

w trakcie jego bytności.  

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Określanie własnej tożsamości.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Wprowadzenie – wypowiedź nauczyciela. 

Określanie własnej tożsamości to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 

„kim jestem?”, „co jest dla mnie ważne?”. Ta wiedza jest podstawą doko-

nywania wyborów, oceniania siebie, świata i ludzi. Aby wesprzeć was 

w lepszym samopoznaniu oraz wzajemnym poznaniu, zaproszę was dziś 

do ćwiczenia „Mapa życia”. 

 Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej kartce flipcharta. Na środku sali na 

stoliku umieszcza wszystkie materiały piśmiennicze, klej, kolorowe gazety. 

 Każda osoba ma narysować mapę drogową swojego dotychczasowego 

życia, od narodzin do dnia dzisiejszego. Na mapie powinny znaleźć się 

dobre miejsca, postoje z pięknymi widokami, ale również wyboje, choro-

by, objazdy, zakręty. Na zakończenie uczestnicy prezentują swoje trasy. 

Dodatkowo można dorysować trasę swojej przyszłości. 

 Podsumowanie – pytania nauczyciela.  

− Jakie trudne momenty pojawiały się w trakcie twojej pracy? 

− Które wspomnienie było dla ciebie najprzyjemniejsze? 

− Który z elementów umieszczonych na mapie jest dla ciebie najważniejszy? 

− Czego nowego dowiedziałeś/dowiedziałaś się o swojej koleżance lub 

o swoim koledze?  
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− Na jakie różnice zwróciłeś/zwróciłaś uwagę w waszych drogach życia? 

− Co cię zaskoczyło? 

CZAS REALIZACJI:  

 45 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 kartki flipcharta dla każdego uczestnika,  

 kolorowe flamastry, 

 kredki, 

 klej – trzy sztuki, 

 kolorowe gazety – pięć różnych czasopism. 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 

 czas potrzebny przed lekcją na ustawienie ławek tak, aby przy każdym 

stoliku siedziały dwie osoby po przeciwległych stronach.  

 

 

 

 

Komentarz 

Ćwiczenie może być wykorzystane na lekcji wychowawczej lub doraźnym za-

stępstwie. Ma na celu pokazanie uczniom różnorodności ścieżek życiowych 

i doświadczeń, które każdy z nich przeżył.  


