
 Część I – Ogólna | www.wiecjestem@us.edu.pl | Opracowanie: Magdalena Kluczka 

 

Strona 1 z 3 
 

CZĘŚĆ I – OGÓLNA 

 

1. Zadanie: „Pamiętnik podróży” 

Zakup zeszyt, bądź załóż segregator z kartkami, w którym będziesz opisywać wszystkie 

swoje ćwiczenia, dokonania, odczucia. Możesz przyjąć, że będzie to zeszyt ćwiczeniowy, 

możesz go również potraktować jako pamiętnik. Na pierwszej stronie (bądź pierwszych 

dwóch) stwórz swój „Mały świat”. Narysuj, namaluj, przyklej, czy wytnij coś co Ciebie 

scharakteryzuje i jednocześnie zmotywuje do pracy nad sobą. Może umieścisz tam swoje 

motto? Zdjęcia? Zamieść wszystko to co przyjdzie Ci do głowy, to co kochasz, lubisz, niech 

to będzie obraz Ciebie i Twojego świata. Używaj różnych technik zdobienia, baw się tym 

wyzwaniem i rozwijaj swoją kreatywność! 

2. Ćwiczenie: „Jestem”  

Uzupełnij zdania: 

1. Jestem najlepsza (lepsza niż inni) w… 

2. Jestem w stanie… 

3. Jestem atrakcyjna, ponieważ… 

4. Daję sobie świetnie radę z … 

5. Jestem inteligentna, gdyż… 

6. Doskonale potrafię… 

Cel: Samoświadomość, wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

3. Ćwiczenie: „Lista jestem” 

 

1) Napisz na kartce 15-20 zdań (lub więcej) zaczynających się od słowa „Jestem…”. Mogą 

to być absolutnie dowolne zdania na własny temat. 

2) Uważnie przyjrzyj się swoim zdaniom, przeczytaj je po cichu a następnie napisz na kartce 

następujące zdania: 

 „zdanie na własny temat, które mnie najlepiej charakteryzuje brzmi…” 

 „zdanie na własny temat, które najczęściej pojawia się w moich myślach brzmi…” 

  „zdanie na własny temat, które jest dla mnie najbardziej znaczące (osobiste, intymne) 

brzmi…” 
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W miejsce kropek możesz przepisać zdanie z listy „Jestem” albo wpisać całkiem nowe 

zdanie. 

3) Przypisz teraz każdemu ze swoich zdań znak „+” jeśli według Ciebie zdanie zawiera 

w sobie pozytywną samoocenę, znak „-„ jeśli zdanie zawiera samoocenę negatywną 

i znak „0” jeśli zdanie nie zawiera w sobie żadnej samooceny. 

4) Jeśli masz ochotę omów to ćwiczenie z kimś bliskim, możesz także mnie napisać swoje 

spostrzeżenia. Nie musisz pokazywać swoich list, mów o tym, co sama zadecydujesz się 

wyjawić. 

5) Zastanów się, co Cię poruszyło w tym ćwiczeniu? Czy odkryłaś coś interesującego dla 

siebie? Czy dowiedziałaś się czegoś nowego na własny temat? Jakie są Twoje refleksje po 

tej pracy? 

Cel: samopoznanie, ćwiczenie umiejętności kierowania własnym poziomem aktywności 

i otwartości, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie, autorefleksja, 

samoocena. 

4. Ćwiczenie: „Moje potrzeby, obowiązki, decyzje” 

Część I: Lista „chcę…” 

Na kartce wypisz 10 zdań zaczynających się od słowa „chcę…” Zdania powinny 

odzwierciedlać stan Twoich aktualnych chęci, marzeń, pragnień, tęsknot, potrzeb. Pisz 

wszystko co przyjdzie Ci do głowy. Mogą to być sprawy małej wagi jak i te bardzo ważne dla 

Ciebie, sprawy dnia dzisiejszego lub niespełnione od wielu lat pragnienia. Gdy skończysz, 

przejdź do części drugiej. 

Część II: Lista „muszę…” 

Na kartce wypisz 10 zdań zaczynających się od słowa „muszę…” Dopisujesz co odczuwasz 

teraz jako swoje obowiązki, konieczności, przymusy, powinności. Mogą to być sprawy 

zarówno o małym jak i dużym znaczeniu. Gdy skończysz, przejdź do części drugiej. 
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Część III: Lista „postanawiam…” 

Na kartce wypisz 10 zdań zaczynających się od słowa „postanawiam…” 

Wypisz tylko te zdania, które mają charakter Twoich własnych, odpowiedzialnych 

i samodzielnych wyborów i decyzji i dotyczą Twojego aktualnego okresu życia oraz spraw 

jakimi aktualnie się zajmujesz. Mogą to być (jak zwykle) sprawy istotne i niezwykle ważne, 

ale też mało znaczące. 

 

Przyjrzyj się uważnie wszystkim swoim zdaniom i podziel się swoimi wrażeniami ze mną 

z zaufaną Ci osobą. Czy było to przyjemne doświadczenie, czy nie i dlaczego? Która część 

była dla Ciebie najłatwiejsza, a która najtrudniejsza, dlaczego? Zwróć uwagę czy były takie 

tematy, które powtórzyły się w dwóch częściach, a może nawet we wszystkich trzech? Jakie 

są Twoje refleksje po tej pracy? 

Ćwiczenie przedstawia kolejno: 

Chcę – dziecko, Muszę – rodzic, Postanawiam - dorosły. 

Cel:  uświadomienie własnych potrzeb, wewnętrznych i zewnętrznych nakazów oraz własnych 

postanowień i decyzji determinujących działanie, samopoznanie. 

5.  Ćwiczenie: „Z czego jestem zadowolony/a” 

 

1) Dwie cechy własnego wyglądu, które Ci się podobają, 

2) Dwie cechy osobowości (charakteru), które w pełni akceptujesz, 

3) Umiejętności lub talenty, które posiadasz, 

4) Osiągniecie osobiste, z którego jesteś dumny/a, 

5) Szczególnie dobre relacje z inną osobą, 

6) Swoje zachowanie w ostatnim tygodniu, z którego jesteś szczególnie zadowolony/a. 

 

6. Ćwiczenie: „Trening pozytywnego myślenia” 

Dokończ zdania: 

1) Jestem wartościowym człowiekiem, ponieważ… 

2) Mogę być dumna z…. 

3) Lubię siebie dlatego, że… 

 


