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Projekt pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci  
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. 
 

 
 
 

PROGRAM  
TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

 

 

 

Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Płocku 

Termin realizacji: 2021/2022 

Rodzaj zajęć: zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęcia dla 

dzieci z deficytami 

Program opracowany i realizowany przez: Dorotę Chrapkowską - Lewandowską, Marię Natkowską 

oraz Dorotę Łukaszewicz 
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Na zajęciach nauczyciele/terapeuci wykorzystują pomoce dydaktyczne zakupione w ramach 

projektu pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami 

i deficytami rozwojowymi”. 

 

SPIS TREŚCI:  

 

1. Wstęp  

2. Treści kształcenia  

3. Cele główne programu  

4. Forma zajęć Treningu umiejętności społecznych 

5. Metody i sposoby realizacji programu  

6. Przewidywane osiągnięcia dzieci po realizacji programu 

7. Ewaluacja programu TUS  

8. Literatura 
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WSTĘP  

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - przewidziany jest dla dzieci wykazujących 

dysfunkcje w obszarze funkcjonowania w środowisku społecznym. Trudności te mogą objawiać się  

w różnych sferach: niektórym dzieciom trudno dostosować się do panujących zasad, inne często 

wdają się w konflikty, jeszcze inne są nieśmiałe, przeżywają silne napięcie w sytuacjach, w których 

mają się wypowiedzieć na forum grupy, mają niskie poczucie własnej wartości.  

Wskazaniem do terapii są dzieci mające trudności w kontaktach społecznych: zespół 

Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujący, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi, trudności 

z radzeniem sobie z emocjami. Jest również skuteczny dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, 

reagujących lękiem, a także mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zarówno 

z rówieśnikami, jaki i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.  

Głównym założeniem programu jest etapowe kształtowanie umiejętności prospołecznych 

poprzez pewne modelowanie i uczenie zachowań społecznie akceptowanych i wiążących się  

z określonymi sytuacjami społecznymi. Edukacja społeczna dziecka w wieku przedszkolnym to jeden 

z priorytetów realizacji polityki oświatowej.  

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę 

zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie. Sesje treningowe będą 

prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych  

w życiu każdego człowieka umiejętności.  
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ZADANIA I TREŚCI PROGRAMU  

Umiejętności społeczne pozawalają dzieciom na zachowywanie pozytywnych relacji międzyludzkich 

i mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania w społeczeństwie. Są kluczem do sukcesu w życiu 

człowieka. A zatem zadaniem trenerów TUS jest:  

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju; 

• rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności;  

• wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;  

• stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji społecznych w toku zabawy;  

• kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych 

do zrozumienia na tym etapie rozwoju;  

• kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. 

 

Zgodnie z założeniami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko 

w zakresie kompetencji emocjonalnych:  

• rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,  

• szanuje emocje swoje i innych osób,  

• przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,  

• rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają 

je wszyscy ludzie, 

•  zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania 

natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną 

kolej w zabawie lub innej sytuacji, 

• wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia. 
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Zgodnie z założeniami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko 

w zakresie kompetencji społecznych  

• przejawia poczucie własnej wartości, jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób  

i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;  

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy 

chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup;  

• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej 

przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;  

• ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm 

grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi  

w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;  

• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,  

np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom  

i dorosłym - obowiązkowość, przyjaźń, radość;  

• obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;  

• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne  

i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.  

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU  

 

Cel: nabywanie i podnoszenie umiejętności społecznych, czyli konkretnych zachowań stosownych  

do zaistniałej sytuacji, a także na odczuwaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych, 

zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.  

 

Program: emocje, komunikacja, współpraca.  

 

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone z użyciem form i języka 

wrażliwych na płeć.  
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Celem programu jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają  

na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań 

nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Powyższe cele osiągane są przez:  

 

• uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,  

• trening umiejętności komunikacyjnych,  

• zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,  

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,  

• poznanie metod radzenia sobie z emocjami,  

• pracę nad przestrzeganiem zasad,  

• uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,  

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.  

 

Dzieci nabywają nowe umiejętności społeczne i komunikacyjne przez integrację grupy  

oraz oswojenie się z nowymi osobami, konieczność wchodzenia we wzajemne interakcje, podawanie 

precyzyjnych instrukcji i modelowanie zachowań, doświadczanie nowej jakości przeżyć związanych 

 z nabywaniem nowych kompetencji, możliwość uzyskania informacji zwrotnej w różnej formie, jako 

informacje od trenera lub od innych uczestników treningu.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:  

 

• dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic dotyczących wyglądu, zainteresowań, 

rodziny, sposobów wyrażania uczuć,  

• ustalenie reguł i norm grupowych,  

• wzajemne poznanie się i integracja grupy,  

• budowanie pozytywnego obrazu siebie,  

• podejmowanie współpracy w grupie,  

• prezentowanie wytworów, będących efektem pracy grupowej,  

• rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,  

• akceptowanie poglądów, gustów i odmienności fizycznej innych,  
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• dostrzeganie potrzeb innych,  

• poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikacji,  

• reagowanie z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych,  

• dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,  

• rozwijanie umiejętności przyjmowania krytyki ze strony innych osób,  

• doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie,  

• realizowanie powierzonych zadań dla osiągnięcia wspólnego celu,  

• czerpanie radości ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik,  

• wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy,  

• podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych,  

• odzwierciedlenie swych przeżyć i uczuć poprzez różne formy artystycznego wyrazu,   

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji,  

• kształtowanie pozytywnych odczuć w kontaktach z drugim człowiekiem,  

• kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej,  

• wygaszanie i modyfikowanie negatywnych zachowań,  

• wzmacnianie pozytywnych zachowań,  

• zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze złością,  

 

FORMA ZAJĘĆ TUS  

Trening umiejętności społecznych może być realizowany w formie  

• zajęć indywidualnych  

• zajęć w grupie  

 

Podczas zajęć terapii grupowej, dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktów  

z rówieśnikami, ustalania i respektowania zasad panujących w grupie, umiejętności wyrażania 

własnego zdania, rozwiązywania konfliktów. Praca indywidualna zaś skupia się na rozwijaniu 

komunikacji, kształtowaniu pozytywnej samooceny dziecka oraz motywowaniu  

do pokonywania własnych trudności. Dziecko poznaje swoje mocne i słabe strony, buduje poczucie 

własnej wartości.  
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METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU  

• Metody aktywizujące (zabawy integrujące, gry i zabawy edukacyjne)  

• Metody słowne (rozmowa kierowana, bajki terapeutyczne)  

• Metoda oglądowa (ilustracje, historyjki obrazkowe),  

• Techniki behawioralne  

• Prace plastyczne  

• Karty pracy  

• Drama  

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI PO REALIZACJI PROGRAMU  

Po zrealizowaniu programu zakładam, że dziecko:  

• nabędzie umiejętność skutecznego porozumiewania się,  

• będzie potrafiło wyrazić siebie w sposób charakterystyczny dla danej sytuacji z zachowaniem 

kultury osobistej,  

• będzie wyrażało swoją opinię w sposób niekrzywdzący innych,  

• będzie panowało nad swoimi emocjami i ze stresem,  

• nabędzie umiejętność właściwego porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi,  

• będzie radziło sobie z problemami,  

• nabędzie umiejętność podejmowania decyzji,  

• nabędzie zdolność krytycznego myślenia,  

• zaakceptuje siebie i inne osoby (empatia),  

• będzie przestrzegać zasad obowiązujących w społeczeństwie, 

• w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych,  

• będzie obdarzało uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,  

• będzie grzecznie zwracało się do innych zarówno w przedszkolu, jak i w domu.  
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EWALUACJA PROGRAMU TUS  

Ocena podjętych działań w programie zostanie dokonana poprzez:  

• obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć,  

• ocenę zajęć przez dzieci - emotikiony  

• informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływu prowadzonych zajęć na umiejętności 

dzieci,  

• rozmowy z dziećmi i z rodzicami, 

•  na koniec programu zostanie przeprowadzona ankieta z rodzicami dzieci,  

 

POMOCE DYDAKTYCZNE ZAKUPIONE W RAMACH PROJEKTU I WYKORZYSTYWANE PODCZAS ZAJĘĆ  

1. KodujMata+ 500 elementów i 200 kubeczków  

2. Gra memory ,,Nasze Emocje"  

3. Trening umiejętności społecznych. Zestaw kreatywny  

4. Kocham mówić. Historyjki obrazkowe. Cieszyńska Jagoda, Dąbek Andrzej   

5. Drewniana Gra Edukacyjna - Emocje Montessorii  

6. AUTYZM. Ćwiczenia stolikowe. Zestaw 2. Rodzina. Bala Agnieszka  

7. Bajkoterapia w przedszkolu Bajki terapeutyczne. Maciejka Mazan  

8. Co za emocje! Gra edukacyjna. Hubert Bobrowski  

9. Emocje - gra planszowa - Kukuryku  

10. Komiks społeczny 3 Jak się zachować w różnych miejscach. Anna Jarosz-Bilińska  

11. Układam i poznaję - puzzle 21 elementów Emocje. EDGARD/ Kapitan Nauka  

12. Memory Emocje  

 

POZOSTAŁE POMOCE DYDAKTYCZNE  

1. Książki z serii Mądre Bajki Agnieszki Antosiewicz  

2. Karty pracy zakupione na stronie pomocetus.pl  

3. Książka „Wspólna przygoda", D. Bentkowska, J. Węglarz  

4. Domino. Emocje  

5. Loteryjka ,,Zmysły"  

6. Historyjki obrazkowe ,,Opowiem Ci mamo..."  
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7. Gry zręcznościowe np.: rybki, bierki, żabki  

8. Mata do kodowania  

9. Naklejki motywacyjne  
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