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Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości uczniów 

 

Poczucie własnej wartości u dzieci w największym stopniu kształtuje się w wieku 

przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Od tego, jakie komunikaty dziecko 

otrzymuje od najbliższych, nauczycieli oraz rówieśników będzie zależało to, czy będzie ono 

lubiło siebie, uważało siebie za człowieka wartościowego i ważnego, oraz czy będzie 

podejmowało aktywność za lekcjach lub będzie jej unikać. Słowa, które kierujemy do 

uczniów mogą dodawać im skrzydeł, zachęcać do działania lub zniechęcać. Poziom poczucie 

własnej wartości może ulegać zmianom. W szkole uczeń przeżywa między innymi pierwsze 

miłości i przyjaźnie. Odrzucenie przez osoby znaczące lub grupę może spowodować duży 

spadek poczucia własnej wartości, niechęć do wykonywania obowiązków domowo-szkolnych 

lub wyrażać się poprzez agresję, wulgarne słownictwo czy arogancję wobec dorosłych.  

Pozytywny obraz siebie może być wspierany przez wychowawców, nauczycieli 

i rówieśników, zwłaszcza wtedy, gdy uczeń nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia 

w rodzinie. Ważne jest dostrzeganie i docenianie wysiłku uczniów. Pochwały, przyjazne 

gesty, dobre słowa – to elementy budujące poczucie własnej wartości.  

Proponuję kilka przykładowych ćwiczeń wspierających budowanie poczucia własnej 

wartości uczniów. Czy przestawione tutaj ćwiczenia uda się zmodyfikować do realizacji 

z uczniami w formie zdalnej? Proszę spróbować. Niech będą one inspiracją dla 

wychowawców na budowanie pozytywnych relacji z uczniami w czasie przymusowej 

izolacji. 

 

Cele: 

- kształtowanie poczucia własnej wartości 

- podniesienie samooceny 

- szukanie i nazywanie pozytywnych stron w sobie i innych 

- budowanie otwartości na grupę 

- dostrzeganie, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny 

 

1.  Ćwiczenie   

Dzieci siadają w kręgu. Mówimy o różnicach między ludźmi. Zwracamy uwagę na różnice 

w wyglądzie  dziecięcych twarzy, dłoni, koloru włosów i oczu. Przechodzimy od większych 

form do mniejszych. Następnie skupiamy się na wyglądzie kciuka i jego linii papilarnych. 

Podkreślamy, że tak samo jak każdy człowiek jest inny, każda twarz jest inna, tak samo 

odciski palców każdego człowieka różnią się od siebie, tak samo każde dziecko jest 

niepowtarzalne. 

Na wizytówce w kształcie koła dzieci wykonują odcisk kciuka na papierze; rysują swoją 

twarz na tym odcisku, dekorują portrety w dowolny sposób. Następnie prezentują swoje 

wizytówki mówiąc - to właśnie ja. 

 

Komentarz: 

Dzieci dostrzegają, że każdy człowiek jest inny a przez to niepowtarzalny, że nie ma dwóch 

identycznych osób oraz, iż żaden człowiek nie jest gorszy - jest po prostu inny. Tworzone 

przez dzieci prace także różnią się od siebie, są jedyne w swoim rodzaju i oryginalne a przez 

to bardzo ciekawe i interesujące, co pozwala dzieciom czuć się wyjątkowymi. 

 

 

 

 



2. Ćwiczenie 

Każde z dzieci dosteje lusterko. Zadaniem ucznia jest powiedzenie do swojego odbicia, za co 

się lubi siebie. 

 

Komentarz: 

Dzieci odnajdują i nazywają swoje cechy pozytywne, zarówno te fizyczne jak i wewnętrzne. 

Ćwiczenie uświadamia dzieciom, że każde z nich posiada zalety, dodaje im także odwagi. 

 

3. Ćwiczenie  „Przypowieść o dzbanie” 

Przeczytajcie wspólnie starą chińską przypowieść: 

Pewna stara chińska kobieta miała dwa wielkie dzbany na wodę i nosiła je na drążkach 

powieszonych na ramionach. Jeden z dzbanów miał pęknięcie, natomiast drugi był bez wady 

i zawsze utrzymał pełną porcję wody. Po długiej drodze od rzeki do domu starej kobiety jeden 

z dzbanów był zawsze do połowy pusty. To trwało całe dwa lata a stara kobieta przynosiła do 

domu zawsze tylko jeden dzban pełen wody. 

Dobry dzban był oczywiście zawsze dumny ze swojego wyczynu. Biedny pęknięty dzban za 

swoją wadę bardzo się wstydził i bardzo go to trapiło, że potrafił wykonać tylko połowę tego, 

do czego był przeznaczony. 

Po kilku  latach, które wydawały mu się straszne, rzekł do kobiety: 

„Bardzo się wstydzę za swoje pęknięcie, gdyż z niego wycieka woda po całej drodze do 

twojego domu. Dlaczego ciągle zabierasz mnie ze sobą do studni? Przecież widzisz, że to nie 

ma sensu. Przez swoje pęknięcie przynoszę tylko połowę wody do domu! Jestem beznadziejny. 

Trzeba mnie wyrzucić.” 

Słysząc te słowa staruszka uśmiechnęła się delikatnie i zapytał:. „Czy idąc drogą, zauważyłeś, 

jak pięknie jest ukwiecona? Nie zauważyłeś, że na twojej stronie drogi kwitną kwiaty a na 

drugiej stronie nie? Woda, która wylewa się z ciebie, spada na ziemię i powoduje, że kwiaty 

rozkwitają. Zasiałam na twojej stronie nasionka, gdyż wiedziałam o twoim pęknięciu i w ten 

sposób za każdym razem, gdy wracamy do domu, podlewałeś je. Przez całe dwa lata mogłam 

zrywać te piękne kwiaty i przyozdabiać nimi stół. Gdybyś nie był takim, to piękno by nie 

istniało i nie zdobiło naszego domu. Od wielu lat wiem o twojej rysie, ale zamiast cię 

wyrzucić, postanowiłam wykorzystać to, co ze sobą niesiesz”. 

 

Pytania do uczniów: 

1. Co myślisz o tej historii? 

2. Czy błędy zawsze są złe? 

3. Czy pamiętasz sytuację, w której popełniłeś jakiś błąd, a następnie okazało się, że wyszło 

z tego coś dobrego? 

4. Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tej przypowieści? 

 

Podsumowanie nauczyciela 

Każdy z nas ma swoje wady, ale to właśnie one czynią nasze życie interesującym 

i wartościowym. Powinniśmy każdego człowieka przyjmować takim, jakim jest i akceptować 

go w pełnej jego istocie, z jego „wadami” i „zaletami”. Są to tylko nasze interpretacje, więc 

zamiast oceniać nauczmy się kochać i akceptować, przyjmować wszystko takie, jakie jest. 

 



4. Ćwiczenie „Walizki 

 

Cele: uświadomienie sobie mocnych stron, uzyskanie informacji zwrotnych od uczestników 

zajęć na temat swoich zalet. 

 

Materiały:  karta pracy „Walizki”, długopisy, kredki. 

 

Przebieg 

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy przedstawiające rysunek walizki. Każdy podpisuje 

swoją walizkę, ewentualnie ozdabia ją czy dorysowuje na niej elementy, które będą 

podkreślały jej wyjątkowość i przynależność do danej osoby. Następnie wpisuje w niej jedną 

lub kilka swoich cech, które tym samym „pakuje” na wspólną podróż z całą grupą. Gdy 

wszyscy skończą, każdy podaje swoją kartkę osobie z prawej strony, która dopisuje inną 

cechę tego, kogo jest dana praca, przydatna na wspólnej wycieczce. Po raz kolejny kartka 

przechodzi do następnej osoby i tak do momentu, aż trafi z powrotem do właściciela. 

Uczniowie odczytują, co zostało dopakowane do ich walizek. Chętne osoby dzielą się na 

forum swoimi odczuciami.  

Odpowiadają na pytania prowadzącego: 

- Czy jest coś, czego się nie spodziewaliśmy? 

- Czy zdawaliśmy sobie sprawę z cech, które zostały dopisane? 

- Jakie emocje wzbudza to ćwiczenie? 

 

5. Ćwiczenie 

 

1. Wyobraź sobie, że każdy dzbanek odzwierciedla jedną z zalet, pozytywnych cech lub 

umiejętności. Pod każdym dzbankiem napisz jaka to zaleta, pozytywna cecha lub 

umiejętność. 

                     

                           
……………………..                 …………………….              ……………………….. 

 

 

                               
……………………..                 …………………….              ……………………….. 

 



2. Zakreśl poziomą linią ciągłą na każdym dzbanku poziom własnego zadowolenia ze swoich 

cech, zalet, umiejętności. 

3. W których obszarach chciałbyś/chciałabyś zwiększyć poziom swojego zadowolenia?  

    - zaznacz poziomą linią przerywaną. 

4.  Co możesz zrobić, aby osiągnąć oczekiwany poziom zadowolenia? 

5.  Jaki będzie Twój pierwszy krok do osiągnięcia celu? 

 

6. Ćwiczenie 
Uczniowie podpisują swoim imieniem kartę ćwiczeń przedstawiającą postać, następnie w ręce 

i nogi wpisują:  

- w prawą rękę: jestem dobry(a) w....  

- w lewą rękę: w czym chcę być lepszy(a)....  

- w prawą nogę: w moim życiu ważne jest......  

- w lewą nogę: jakie jedno słowo chciałbyś(a) usłyszeć od ważnej dla Ciebie osoby..... 

Następnie uczniowie w grupkach wymieniają się swoimi postaciami nawzajem i wpisują 

każdej osobie jakąś zaletę, którą w niej dostrzegają. 

 

7. Ćwiczenie  

Każda osoba otrzymuje kartkę, na której ma opisać siebie. Opis ten ma być taki, żeby nie było 

wątpliwości, że chodzi o tę, a nie inną osobę. Lepiej jest wymieniać cechy osobowości 

i własne pomysły na życie, niż pisać o swoich cechach fizycznych. Każda osoba czyta głośno 

swoją kartkę. Mogą się zdarzyć opisy niezbyt oryginalne, wtedy prowadzący prosi członków 

grupy, aby pomogli dopełnić obraz tej osoby i znalazły jej cechy szczególne, które różnią ją 

od innych. W ćwiczeniu chodzi o to, by nikt nie mógł stwierdzić: to tak samo, jak u mnie, 

żeby każdy uczeń stwierdził, że jest wyjątkowy i niepowtarzalny. 

 

8. Ćwiczenie  

Każdy uczeń w ciągu 10 min przygotowuje swoją wizytówkę tj. napis lub rysunek, które to 

chciałby umieścić na swojej koszulce (T-shirt); ma to być pewnego rodzaju reklama siebie.  

Potem następuje prezentacja wizytówek w trakcie kilkuminutowego spaceru po sali. 

Uczniowie mają możliwość sugerowania kolegom, co jeszcze mogliby dopisać na swojej 

wizytówce. 
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