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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 1
Bariery komunikacyjne

Niektóre sposoby formułowania wypowiedzi powodują trudności w porozumiewaniu się, przynoszą 
szkodę dla obopólnych relacji, wywołują negatywne uczucia. Na komunikację negatywnie mogą 
wpływać tzw. bariery komunikacyjne. Mogą spowodować, że rozmówca wycofa się z rozmowy, 
będzie się czuł osamotniony, przyjmie postawę obronną, będzie bierny lub agresywny. Bariery 
komunikacyjne sprawiają, że druga osoba nie chce wyrażać swoich myśli, potrzeb albo robi to 
w sposób nieudolny.

Wskaż swoje bariery komunikacyjne w relacji TY – DOROSŁY.
Zastanów się co je wywołuje oraz jak można je wyeliminować.

WNIOSKI I KOMENTARZE

 

Bariera komunikacyjna

Dlaczego
powstała?

Jak ją
ograniczyć,

wyeliminować?
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 2

Budujemy pomosty, niszczymy przeszkody w komunikacji. Odpowiedz na kilka pytań dotyczących 
komunikacji młodzieży z dorosłymi. Wykorzystaj własne doświadczenia.

Co utrudnia porozumiewanie się Dorosłego z Młodym?

Co utrudnia porozumiewanie się Młodego z Dorosłym?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 3

Jakie cechy Dorosłego ułatwią Młodemu komunikację z nim?

Jakie cechy Młodego ułatwią Dorosłemu komunikację z nim?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 4

Bariery komunikacyjne w relacjach Dorosły – Młody. Do wymienionych barier komunikacyjnych 
dopasuj zdanie i określ emocje towarzyszące sytuacji.

WNIOSKI I KOMENTARZE

 

Bariera Zdanie Emocje

Krytykowanie

Obrażanie

Grożenie

Pouczanie

Zniechęcanie

Umoralnianie

Robienie wyrzutów

Ośmieszanie
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 5
Dorośli wokół mnie

Wybierz kilku dorosłych, z którymi masz na co dzień kontakt (mogą to być osoby, z którymi 
porozumiewasz się bez problemów oraz takie, z którymi często jesteś skonfliktowany).

Wskaż 10 cech tych osób a następnie zakreśl tylko te, które mogą ułatwiać wam wzajemną 
komunikację.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 6

Z poniżej zaprezentowanych rzeczowników wybierz 5 cech, które powinien posiadać Dorosły, 
aby sprawnie porozumiewał się z Młodzieżą. Każdą z cech uzasadnij. Możesz dopisać brakujące 
cechy.

Przykład:
Słuchający, bo będzie chciał i umiał wysłuchać tego, co Młodzież chce mu przekazać
    
 

    

 

ODPOWIEDZIALNY WESOŁY PREZBACZAJĄCY AKTYWNY

UWAŻNY SZCZĘŚLIWY WOLNY PRZYSTOSOWANY

DYNAMICZNY RADOSNY KRYTYCZNY ZAANGAŻOWANY

WRAŻLIWY TWÓRCZY KOMUNIKATYWNY UCZUCIOWY

PRZYJACIELSKI ROZMOWNY WRAŻLIWY DELIKATNY

BYSTRY SŁUCHAJĄCY ZRÓWNOWAŻONY TOLERANCYJNY

PRZYMILNY UŚMIECHNIĘTY WYSPORTOWANY MĄDRY

RUCHLIWY WYROZUMIAŁY AKCEPTUJĄCY PRZEWODZĄCY

LOGICZNY ANALITYCZNY KOJARZĄCY NIEZALEŻNY

OTWARTY TOWARZYSKI DOWCIPNY EKSPRESYJNY

CZUŁY RODZINNY KOOPERUJĄCY KIERUJĄCY

ELEGANCKI ŚMIAŁY INICJUJĄCY UPRZEJMY

POWŚCIĄGLIWY WYRAŹNY ROZUMIEJĄCY OSTROŻNY

PRACOWITY SUMIENNY SWOBODNY SZYBKI

AMBITNY ZDECYDOWANY BOJOWY UFNY

OSZCZĘDNY SPRYTNY HONOROWY CIEKAWY

SPOKOJNY OPIEKUŃCZY ŻYCZLIWY SILNY

ZDROWY WYTRZYMAŁY GRZECZNY POGODNY

REALISTYCZNY WIERNY WNIKLIWY RÓWNY

RZECZOWY RZETELNY
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Uzasadnij swoje wybory

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 7

Wymień problemy / bariery komunikacyjne z którymi najczęściej spotykasz się w kontakcie 
z dorosłymi.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 8

Nazwij emocje Dorosłych i Dzieci przedstawionych na ilustracjach.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 9

Moje błędy komunikacyjne. Zastanów się co takiego robisz, co przeszkadza ci w porozumiewaniu 
się. Następnie zastanów się, co możesz zrobić, aby nie popełniać błędów w komunikacji.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 10

Postawa asertywna w komunikacji pozwala na bycie szczerym nie tylko wobec innych , ale wobec 
samego siebie.

Jesteś asertywny, gdy respektujesz zarówno własne, jak i cudze prawa, szanujesz siebie i innych, 
nie jesteś ani dominujący, ani zależny – współpracujesz z osobą, która jest dla Ciebie tak samo 
ważna jak Ty, kiedy mówisz: „tak myślę i tak to czuję, ale interesuje mnie, jakie jest Twoje zdanie, 
razem coś wymyślimy”. Sprawdź czy jesteś asertywny. Przy każdym zdaniu odpowiedz tak lub nie.

1.Jeśli ktoś bardzo nalega trudno mi odmówić.
2.Kogoś kto mi przeszkadza nie proszę, żeby przestał.
3.Jeśli ktoś niesłusznie mnie obwinia, nie protestuję.
4.Często miewam poczucie krzywdy.
5.Niezbyt umiem dopominać się o swoje
6.Nie wiem jak domagać się zwrotu pożyczonej rzeczy.
7.Czasem czuję się wykorzystywany.
8.Trudno mi rozpoczynać rozmowy z kimś, kogo dobrze nie znam.
9.Jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zażenowany i nie wiem co powiedzieć.
10.Nie umiem chwalić innych.
11.Nie wiem jak się zachować, kiedy jestem krytykowany.
12.Nie potrafię prosić o pomoc.
13.Nie umiem być całkiem szczery.
14.Nie wiem co zrobić, kiedy jestem zakłopotany.
15.Nie umiem bronić swojego zdania.
16.Złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja.
17.Odczuwam silną tremę, kiedy muszę wypowiadać się publicznie.
18.Często ulegam innym.
19.Bywam bardzo agresywny.
20.Zdarza się, że krzykiem wymuszam spełnienie moich próśb.

Jeśli udzieliłeś więcej niż 10 odpowiedzi twierdzących, masz kłopoty z asertywnością.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 11

Aktywne słuchanie polega na dawaniu sygnałów rozmówcy, że jesteśmy zainteresowani jego 
wypowiedzią. Możemy to zrobić za pomocą parafrazy, czyli powtórzenia informacji, którą przekazał 
nam rozmówca w nieco zmienionej formie. Możemy zacząć od takich stwierdzeń jak: „usłyszałem, 
że…”, „powiedziałeś, że…”, rozumiem, że…”.

Dokonaj parafrazy następujących zdań, tak, aby ich autor mógł być pewien, że je zrozumiałeś.

1. Nie wiem co zrobić. Obiecałam koleżance, że po lekcjach pomogę jej odrabiać pracę 
domową, a tu ktoś, kogo naprawdę lubię zaprosił mnie do kina.

2. Jestem bardzo zadowolony. Zaliczyłem klasówkę z matematyki, a byłem przekonany, że 
jak zwykle ją obleję.

3. Za każdym razem, kiedy mówiłem mamie, żeby przestała palić, wścieka się na mnie. 
Martwię się, bo ona cięgle kaszle. Jak sądzisz, co powinnam zrobić?

4. Przedwczoraj zdechł mój ukochany chomik. Za każdym razem kiedy patrzę na pustą klatkę 
stojącą w moim pokoju nie mogę się z tym pogodzić.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 12
Relaksacja

Lubić samego siebie

Zrób coś dobrego dla siebie samego, tak żebyś potem mógł pracować z ufnością i radością. 
Możesz w czasie tego krótkiego eksperymentu nauczyć się bardziej lubić siebie samego. Jeśli 
akceptujemy siebie, to łatwiej przychodzi nam wszystko w życiu. Możemy odnosić się do innych 
bardziej przyjaźnie, jeśli samych siebie traktujemy z przyjaźnią i miłością. Usiądź lub połóż 
się wygodnie (ok. 10 sekund). Zamknij oczy. Poczuj wszystkie części ciała, które stykają się z 
podłogą. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Nie musisz nic robić, podłoga cię niesie i daje ci poczucie 
bezpieczeństwa. Połóż teraz prawą dłoń nieco poniżej pępka (ok. 15 sekund). Połóż teraz lewą 
dłoń na pępku. Prawdopodobnie złościłeś się już kiedyś na siebie i w duchu wymyślałeś sobie 
„Nie mogę tego zrobić, jestem głupi; nigdy tego nie zrobię”. Jeśli nawet tak było, to teraz możesz 
sobie wszystko wybaczyć – to, że byłeś taki niemiły dla siebie. Powiedz sobie teraz, że się lubisz 
i kochasz.

Zacznij kochać wszystko, co znajduje się pod twoją prawą ręką. Skoncentruj się teraz na tym, żeby 
przyjaźnie odnosić się do wszystkiego, co znajduje się pod twoją lewą ręką. Teraz dotknij innych 
miejsc na ciele i niech wypełni cię uczucie miłości. Zapamiętaj, jak to miło kochać samego siebie. 
Policzę teraz od 10 do 1. Kiedy dojdę do 1, otworzysz oczy i będziesz odświeżony i pełen sił. (H. 
Hamer„ Klucz do efektywności nauczania”)

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 13
Relaksacja

Jestem spokojny i pewny siebie

Usiądź wygodnie, połóż dłonie na udach, rozluźnij ramiona (ok. 10 sekund). Zamknij oczy. Wyobraź 
sobie, że idziesz przez piękną, spokojną okolicę. Widzisz zielone łąki i spokojnie pasące się owce. 
Dochodzisz do jeziora. Widzisz ławkę nad samym brzegiem. Siadasz na niej i wsłuchujesz się 
w plusk wody. Siedzisz w tym spokojnym miejscu i spokój otoczenia udziela się tobie. Czujesz 
spokój wokół siebie i w sobie. Mówisz sobie: „Jestem zupełnie spokojny” (ok. 30 sekund). Siedzisz 
dalej na ławce, zupełnie spokojny i rozluźniony. Myślisz o nauce, hobby, o czynnościach, które 
sprawiają ci przyjemność. Myślisz o tym, co naprawdę wspaniale ci wychodzi. Wiesz, że jesteś 
w tym naprawdę dobry. To wspaniałe uczucie, kiedy coś się udaje. Zegnij teraz ręce, wyciągnij je, 
odetchnij głęboko. Otwórz oczy. Jesteś teraz spokojny i wierzysz we własne siły. (H. Teml, „Relaks 
w nauczaniu”).

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 14
Relaksacja

Radzic sobie ze stresem

Poznaj sposób radzenia sobie ze stresem. W tym ćwiczeniu będziesz mógł wydmuchać z siebie 
twoje troski, kłopoty, strach, niepewność i wdychać pewność oraz zaufanie. Stań na swoim miejscu 
w szerokim rozkroku. Zwiń dłonie w pięści i wysuń usta w przód. Wydmuchaj silnie powietrze. Spróbuj 
(ok.10 sekund). Wyobraź sobie, że ten wydech może wydmuchnąć z ciebie cały stres, niepewność. 
Wszystko, co ci przeszkadza, co cię złości, to, czego nie lubisz, możesz z siebie wyrzucić tym 
strumieniem powietrza. Ważne jest, abyś zaangażował siły fizyczne i duchowe, by wydmuchnąć 
z siebie problemy. Skoncentruj się teraz na tym. Niepewność, zwątpienie i zagubienie wyrzuć z 
siebie silnym strumieniem powietrza (ok. 20 sekund). Wyobraź sobie, że wdech wprowadza do 
ciebie nową siłę i moc. Pewność, radość i zaufanie wzrastają w tobie. Skoncentruj się na tym, 
że wdech przynosi ci nową siłę i energię, a wydech powoduje wyrzucenie z siebie wszystkich 
problemów i zmartwień. (H. Hamer„ Klucz do efektywności nauczania”)

WNIOSKI I KOMENTARZE

 



KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 15

Czym jest dla Ciebie komunikacja między ludźmi?

Jak powinna przebiegać dobra komunikacja?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 16

Wymień, co moźe zakłócić komunikację?

Wymień kilka skutkow nieprawidlowej komunikacji

Wymień kilka zalet prawidlowej komunukacji

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 17

Zapisz swoje pozytywne i negatywne przekonania na temat Sieci. Zastanów się, który rodzaj 
przekonań jest Ci łatwiej wskazać? Które przekonania dominują u Ciebie? Jak myślisz, dlaczego? 
Spróbuj zestawić swoje przekonania na temat Sieci z faktami.

WNIOSKI I KOMENTARZE

Moje pozytywne
przekonania Jakie są fakty? Moje negatywne

przekonania Jakie są fakty?

W sieci można poznać 
same przyjazne osoby

Zdarzyło mi się kilka razy 
poznać osobę, która nie 

była ze mną szczera

W sieci nie można ufać 
nikomu

Nawiązałam w sieci
prawdziwą przyjaźń
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 18
 
Opisz własną lub znaną Ci niebezpieczną sytuację w sieci związaną z cyberprzemocą

Zakreśl jaką formę miała cyberprzemoc:

 Wulgarność o Zastraszanie

 Włamanie na bloga/profil/konto pocztowe o Kradzież

 Podszywanie się pod inną osobę o Nękanie
 
 Manipulacja

 Inną (jaką?) ………………………………………………………………………………

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 19
 
Co mógł czuć sprawca cyberprzemocy?

Jak myślisz, dlaczego stosował cyberprzemoc?

Co czuła ofiara cyberprzemocy?

Jaką poradę miałbyś dla ofiary cyberprzemocy w opisanej przez Ciebie sytuacji?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 20
 
Sprawdź, czy stosujesz podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci. Zaznacz 
zasady, które przestrzegasz.

  Jeśli nie mam pewności z kim rozmawiam, nie podaję informacji na swój temat.
  Nie zdradzam nikomu swoich haseł do logowania.
  Układam trudne do odgadnięcia hasła do logowania.
  Nie pozwalam na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty i serwisów.
  Po zakończeniu korzystania z poczty, serwisów – wylosowuję się.
  Dbam o odpowiednie ustawienie prywatności w serwisach społecznościowych.
  Udostępniam niewiele informacji prywatnych osobom postronnym.
  Unikam publikowania informacji o sobie w sieci.
  Na forach dyskusyjnych lub blogach posługuje się Nickiem/ pseudonimem.
  Nie korzystam z możliwości automatycznego oznaczania się w miejscach publicznych.
  Uważam na co wyrażam zgodę w sieci.
  Jeśli nie wiem, jak postąpić w sieci, proszę o radę dorosłego, osobę, której ufam.

Wyniki:

10-12 Przestrzegasz zasad bezpieczeństwa w sieci. Gratulacje!

9-7 Nie zawsze przestrzegasz zasad bezpieczeństwa w sieci. Poznaj tajniki bezpieczeństwa i 
zadbaj o swoje interesy również w świecie wirtualnym.

6-0 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci nie jest Twoja mocną stroną. Zapoznaj się z 
nimi i zastosuj w przestrzeni wirtualnej.

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 21
 
Stwórz swój własny kodeks zasad dotyczący korzystania z sieci (poczta, blog, serwisy 
społecznościowe). Uwzględnij w nim reguły, których już przestrzegasz oraz takie, które uważasz, 
że powinieneś zastosować.

Mój kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 22
 
Pomyśl teraz o osobie, która zna Cię wyłącznie w świecie wirtualnym. Zastanów się jaki swój 
wizerunek stworzyłeś w kontakcie z tą osobą. Jaki jesteś w kontaktach osobistych, a jaki w 
kontaktach w świecie wirtualnym? Czy znajdujesz różnicę w swoim zachowaniu, sposobie 
rozmowy, rozwiązywania problemów, ocenianiu innych, wyrażaniu opinii? W którym świecie jesteś 
bardziej otwarty, bezpośredni, szczery, PRAWDZIWY?

WNIOSKI I KOMENTARZE

Ja w świecie realnym jestem małomówny Ja w świecie wirtualnym jestem rozmowny
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 23
 
Którą Twoją cechę występującą tylko w świecie wirtualnym chciałbyś rozwijać w rzeczywistości? 
Którą chciałbyś wyelimonować?

Dlaczego?

Czym różni się Twój wizerunek w świecie realnym od tego w świecie wirtualnym?

Czego dotyczą te różnice?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 24

Zaplanuj Dzień bez Internetu. Spędź go w sposób przyjemny dla siebie.

Następnie postaraj się odpowiedzieć na pytania. Jak często zdarza mi się spędzać Dzień bez 
Internetu?

Czy brakowało mi dziś Internetu? W jakich sytuacjach? Co chciałem zrobić?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 25
 
Opisz, jak spędziłeś najlepszy dzień w swoim życiu – tylko ten w Realnym Świecie

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 26
 
Przywołaj w swojej pamięci dzień, w którym nie korzystałeś z Internetu. Jakie to w Tobie budzi 
emocje?

Ile godzin zyskałeś przez to, że zrezygnowałeś z korzystania z Internetu?

Które z moich dzisiejszych aktywności nie doszłyby do skutku gdybym nie obchodził Dnia bez 
Internetu?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 27

Czy Dzień bez Internetu był dla mnie wielkim wyzwaniem?

Czy go powtórzę?

Dlaczego?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 28

Przyjrzyj się poniższym przykładowym komentarzom w sieci. Możesz dopisać również swoje 
otrzymane w serwisach społecznościowych. Pomyśl, że one dotyczą Ciebie. Czy wobec tego Cię 
dotykają? Określ uczucie jakie towarzyszyłoby Ci gdybyś przeczytał taki komentarz na swój temat 
oraz wyraź swoje zdanie na temat tego czy komentarz ma charakter

(P)ozytywny, (N)egatywny, (O)bojętny.

Zaznacz czerwonych kolorem te, które uważasz, że są hejtem, mową nienawiści. Dopisz też 
komentarze, które były kierowane pod Twoim adresem.

WNIOSKI I KOMENTARZE

Komentarz P O N Co czuję?

Brak mi słów na tą dziewczynę.

Jesteś dobrą aktorką.

Zachowujesz się jakbyś miał problemy emocjonalne.

Mistrz.

Mam z ciebie bekę.

Świnia fałszywa.

Nie pisz do mnie człowieku.

Przyjemnie się czyta to co napisałeś.

Nie chce mieć tak fałszywej znajomej.

Dziękuję, że tu jesteś.

Zawsze mnie rozśmieszasz.
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 29

Hejter to osoba, która obraża innych ludzi w sieci.

Jakie rady przekazałbyś hejterowi, aby spróbować zmienić jego postępowanie?

HEJ!terze zamiast hejtować:

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ NR 30

Bilans mocnych i słabych stron - podsumowanie i zestawienie. Samoocena to ocenianie samego 
siebie. Bilans mocnych i słabych stron – rozpocznij od wglądu w siebie, czyli od zastanowienia 
się̨nad kilkoma sprawami i zapisaniem swoich odpowiedzi:

Jakie były największe sukcesy w Twoim życiu w świecie realnym?

Jakie cechy Twojej osobowości pozwoliły na osiągnięcie tych sukcesów w świecie realnym?

Co motywuje Cię do działania w świecie realnym?

WNIOSKI I KOMENTARZE


