
Jak rozwijać wiarę w siebie? (ćwiczenia dla dzieci klas I-III) 

 

Ćwiczenie 1. Pudełko wyzwań.  

Pomoce: tekturowe pudełko lub słoik, kartka papieru, 2 długopisy, nożyczki. 

1. Wytnij dwadzieścia karteczek, na tyle dużych, by na każdej zmieściła się nazwa jednej 

czynności. 

2. Dziesięć karteczek daj jednemu z rodziców, a resztę zachowaj dla siebie. Wypisz na 

nich dziesięć prostych wyzwań, na przykład: okrążyć pokój na jednej nodze  

z zamkniętymi oczami, naśladować ruchy skoczka o tyczce, itd. Poskładaj karteczki  

i włóż je do pudełka. 

3. Niech rodzic także wypisze wyzwania, jednak trochę bardziej wymyślne, na przykład: 

milczeć przez trzy minuty, przejść przez pokój w maksymalnie zwolnionym tempie  

z zamkniętymi oczami itd., a następnie włoży swoje poskładane karteczki do pudełka. 

4. Dobrze wymieszaj karteczki w pudełku. Po kolei podejmujcie po jednym wyzwaniu. 

Oceńcie, kto poradził sobie najlepiej. Oczywiście pomagajcie sobie nawzajem. 

 

Ćwiczenie 2: Lista sukcesów. 

Pomoce: kartki papieru, ołówek. 

1. Wypisz lub narysuj zdarzenia, które uważasz za swój sukces. Na przykład wrzucenie 

brudnej bielizny do kosza na branie bez przypominania ci o tym itd. 

2. Ustal sobie rozsądny cel: na przykład taki, że raz w tygodniu zapytasz rodziców,  

w czym możesz im pomóc, albo że przełamiesz swoją nieśmiałość i porozmawiasz  

z chłopcem,  z którym chciałbyś się zakolegować. Systematycznie sprawdzaj, co udało 

ci się zrealizować, a czego nie, i rozmawiaj o tym z rodzicem. 

 

Ćwiczenie 3:`Opowiedz o swoich radościach. 

Pomoce: kilka kartek papieru, kredki. 

1. Na pierwszej kartce narysuj małe słońca. Użyj dowolnych kolorów. Uwaga: słońca 

mają przedstawiać chwile, w których byłeś naprawdę szczęśliwy. Rysując je, 

opowiadaj ze szczegółami o każdej z nich. Powiedz, co wtedy czułeś. 

2. Na drugiej kartce narysuj góry. Każda góra symbolizuje moment, gdy byłeś dumny –  

z siebie samego (kiedy na przykład wygrałeś jakiś konkurs) z przyjaciół albo 

rodziców. Rysując, opowiedz o tych chwilach i o tym, co wtedy czułeś.  

3. Powieś rysunki w swoim pokoju: to twoje własne słońca i góry! 

 

Ćwiczenie 4: Gdzie to się podziało? 

Pomoce: Wiele drobnych przedmiotów, nieprzezroczysta materiałowa torba. 

 



1. Pierwsza rudna: jeden z uczestników, np. brat, wybiera i odkłada na bok trzy 

przedmioty, oczywiście nie pokazują ich pozostałym graczom. Jeden z tych 

przedmiotów umieszcza w torbie. Następnie prosi któregoś z uczestników zabawy, by 

dotykając wnętrza torby przez materiał, odgadł, jaki przedmiot się w niej kryje. 

Uwaga: zgadujący dysponuje tylko trzema próbami odpowiedzi. Pamiętaj, aby 

mierzyć czas. Zmieniaj wybierane przedmioty oraz graczy, tak by wszyscy mieli 

szansę zgadywać. 

2. Druga runda: jeden z uczestników uważnie przygląda się wszystkim przedmiotom 

rozmieszczonym w pokoju. Wychodzi na minutę z pomieszczenia. W Tym czasie inny 

gracz zmienia miejsca kilku przedmiotów; niektóre chowa. Pierwszy gracz wraca do 

pokoju – jego zadaniem jest odkrycie, które przedmioty zmieniły swoje miejsca i które 

zniknęły. 

 

Źródło: Jak rozwijać wiarę w siebie. 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3 – 10 lat. Gilles 

Diederichs. Wydawnictwo Jedność 


