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TUS Trening Umiejętności Społecznych 

Program zajęć dla uczniów klas I - VIII  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczających do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku, 

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

Trening Umiejętności Społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań 

stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz umiejętności, które 

może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji. W treningu ważną rolę odgrywa sam uczestnik. To on wskazuje drogę do wspólnej pracy. Ważną 

rolą w treningu jest uzyskiwanie przez uczestnika informacji zwrotnych od trenera, analizowanie, modelowanie, czy wręcz modyfikowanie nieefektywnych działań, 

a w ich miejsce tworzenia nowych zachowań. 

Program TUS ma wprowadzić uczniów w szeroko rozumianą różnorodność, przełamywać etnocentryczny sposób myślenia i przygotować do życia w 

wielokulturowym świecie. Jego głównym celem jest kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartość  na nią, współpraca w grupie) 

przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych. 

Program TUS bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności uczniów, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia. 
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Cele i zadania programu 

Cele  

 

Kształtowane kompetencje 

Cele ogólne  

- zintegrowanie zespołu uczniów,  

− rozwijanie umiejętności współpracy                     w grupie,  

− rozbudzanie szacunku dla odmienności                 i różnorodności,  

− rozbudzanie empatii,  

− wdrażanie do samodzielnego formułowania myśli, poglądów                                   

i rozwiązywania zadań,  

− kształtowanie świadomego stosunku do obowiązków (m.in. kończenie 

rozpoczętej pracy, odrabianie pracy domowej)  

− rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie 

słownictwa, dbałość o poprawność wypowiedzi, wypowiadanie się na 

podany temat),  

− doskonalenie koncentracji uwagi.  

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne 

(praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w 

społeczności, empatia, umiejętność współpracy w grupie, wyrażania uczuć), 

kreatywność (podczas kreatywnych prac plastycznych, wymagających 

wykorzystania wyobraźni, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  

(malowanie palcami, duże formy przestrzenne, odgrywanie ról, zadania zespołowe, 

podczas tworzenia autorskich planów aktywności), swobodne wykorzystywanie 

narzędzi TIK (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego 

ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych (superkid.pl, printoteka.pl, 

bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na edukacyjnych platformach 

internetowych, portali youtube.pl,  

Cele  szczegółowe  

1. − dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic dotyczących wyglądu, 

zainteresowań, rodziny, sposobów wyrażania uczuć,  

2. − budowanie pozytywnego obrazu siebie,  

3. − dokonywanie autoprezentacji i samooceny,  

4. − podejmowanie współpracy w grupie,  

5. − prezentowanie wytworów będących efektem pracy grupowej,  

6. − rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,  

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne 

(praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w 

społeczności, empatia, umiejętność współpracy w grupie, wyrażania uczuć), 

kreatywność (podczas kreatywnych prac plastycznych, wymagających 
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7. − reagowanie z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych,  

8. − udział w zabawach integracyjnych, − dzielenie się z innymi własnymi 

doświadczeniami i przeżyciami,  

9. − realizowanie powierzonych zadań dla osiągnięcia wspólnego celu,  

10. − czerpanie radości ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik,  

11. − dokonywanie analizy i syntezy zdobytych informacji,  

12. − wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy   

13. - eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych, kształtowanie 

umiejętności reagowania na niepowodzenia szkolne 

wykorzystania wyobraźni, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  

(malowanie palcami, duże formy przestrzenne, odgrywanie ról, zadania zespołowe, 

podczas tworzenia autorskich planów aktywności), swobodne wykorzystywanie 

narzędzi TIK (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego 

ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych (superkid.pl, printoteka.pl, 

bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na edukacyjnych platformach 

internetowych, portali youtube.pl,,  

Przewidywane efekty: 

Trening Umiejętności Społecznych pozwala na rozwijanie umiejętności (efekty): 

• rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji, 

• panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, 

• przestrzegania zasad i norm społecznych, 

• prawidłowych wzorców komunikowania się, 

• nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, 

• współpracy w grupie, 

• rozumienia siebie i innych ludzi, 

• poczucia własnej wartości, 

• pozytywnego rozwiązywania konfliktów, 

• wyrażania siebie i własnego zdania, 

• zachowań asertywnych, 

• radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi, 
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• radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami, 

• radzenia sobie ze stresem. 

 
Formy, metody i środki dydaktyczne 

Zajęcia  opierają  się na pracy: 

• w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się, akceptacji różnorodności potrzeb i umiejętności. 

Techniki wykorzystywane w treningu umiejętności społecznych: 

• Wykonywanie instrukcji – każda z ćwiczonych umiejętności rozpisywana jest w formie instrukcji ,,krok po kroku”. Instrukcja musi byś napisana prostym i 

dostępnym językiem. Instrukcja może mieć również formę obrazkową – łańcuchy czynności. 
▪ Odgrywanie ról – zademonstrowanie instrukcji dziecku, potem rolę odgrywa dziecko – naśladuje terapeutę. Ten moment pozwala na zmodyfikowanie instrukcji, 

jeśli coś dziecku wyda się niejasne. 

▪ Modelowanie – terapeuta modeluje instrukcje. 

▪ Udzielanie wzmocnień i ich stopniowanie – bazowanie na pozytywnych zachowaniach, skojarzeniach i pozytywnych emocjach. Ustalamy jaka nagroda jest 

najatrakcyjniejsza dla dziecka i udzielamy jej w momencie wystąpienia pożądanego zachowania. Nagroda nie może być przekupstwem. 

▪ Udzielanie informacji zwrotnych – muszą być nacechowane pozytywnie. Dziecko lepiej zapamięta komunikat pozytywny. 

▪ Aktywne podpowiadanie – terapeuta pełni rolę wspierającą, nie powinien wyręczać dziecka przy wykonywaniu kroku z instrukcji. Należy też dać dziecku czas, 

aby mogło poprosić o pomoc, gdy jej potrzebuje. 

▪ Przydzielenie zadań do wykonania – zadania do przećwiczenia w domu z rodzicami. 

 

Narzędzia w treningu umiejętności społecznych: 

▪ karty emocji i sytuacji społecznych – fotografie, rysunki, filmy przedstawiające emocje 

▪ historyjki społeczne – tworzenie i zapisywanie opowiadań odzwierciedlających różne scenariusze sytuacji społecznych (dla starszych wiekowo grup) 



 
 

 

 
Gmina - Miasto Płock 

Stary Rynek 1 

09-400 Płock 
www.plock.eu 

 

 
Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  

w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

▪ łańcuchy zdarzeń – albumy/plany aktywności – sekwencje zachowań przy określonych czynnościach czy postępowanie w danej sytuacji przedstawione za 

pomocą zdjęć lub prostego opisu z drukiem komputerowym. 

 

Literatura  

1. Trening umiejętności społecznych. Karty emocji i sytuacji społecznych. 

2.  Materiały szkoleniowe z certyfikowanego szkolenia dla Trenerów, prowadzący Mariusz Szczyglik. 

3.  Myers ,,Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera”. 

4.  Dardig, Heward ,,Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i ich rodziców”. 

5.  Mannix ,,Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi”. 

6. Reddy ,,Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka”. 

7. Schaffer H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

8. Brzezińska Anna (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Gmina - Miasto Płock 

Stary Rynek 1 

09-400 Płock 
www.plock.eu 

 

 
Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  

w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

Opracowanie: Anna Tyburska 

 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 
 

 

Kompetencje 
społeczne, uczenia się, 

kreatywność, 
innowacyjność 

 
 

 

Poprawa umiejętności 
komunikacyjnych 

współpracy w grupie, 
radzenie sobie z 

napięciami 
emocjonalnymi 

 

 
- Komunikacja 
werbalna i 
niewerbalna. 
 

 

  -Filmiki i bajki o 
charakterze    
edukacyjnym i 
terapeutycznym 
  -Prace plastyczne 
  -Scenki 
 - Burza mózgów 
  -Ćwiczenia indywidualne 
i grupowe 

 
 

-Zasoby edukacyjne portalu:  
SuperKid.pl , 
Zyraffa.pl/TV, 
Youtube.pl 
-Zestawy multimedialne 
- Literatura: 
1. Scenariusze zajęć i zabaw-  
Agnieszka Kozdroń 
2. Ilustrowany podręcznik 
umiejętności społecznych- 
Jed Baker 
 3. Umiejętności społeczne 
dzieci-Aneta Jegier ,Beata 
Szurowska 
 4.Nowe historyjki społeczne 
-Carol Gray 
„KOCHAM MÓWIĆ” 
J.Cieszyńska 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
2. 
 

 

Kompetencje 
społeczne, uczenia się, 

kreatywność, 
innowacyjność 

 
 

 

Poprawa umiejętności 
komunikacyjnych 
współpracy w grupie, 
radzenie sobie z 
napięciami 
emocjonalnymi 

 

 

- Komunikat „ JA” – 
zabawy i ćwiczenia. 
 

 

   -Filmiki i bajki o 
charakterze    
edukacyjnym i 
terapeutycznym 
  -Prace plastyczne 
  -Scenki 
 - Burza mózgów 
  -Ćwiczenia indywidualne 
i grupowe 

 

 

-Zasoby edukacyjne portalu:  
SuperKid.pl , 
Zyraffa.pl/TV, 
Youtube.pl 
-Zestawy multimedialne 
- Literatura: 
1. Scenariusze zajęć i zabaw-  
Agnieszka Kozdroń 
2. Ilustrowany podręcznik 
umiejętności społecznych- 
Jed Baker 
 3. Umiejętności społeczne 
dzieci-Aneta Jegier ,Beata 
Szurowska 
 4.Nowe historyjki społeczne 
-Carol Gray 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
3. 
 

 

Kompetencje 
społeczne, uczenia się, 

kreatywność, 
innowacyjność 

 
 

 

Poprawa umiejętności 
komunikacyjnych 
współpracy w grupie, 
radzenie sobie z 
napięciami 
emocjonalnymi 

 

 
- Zachowania 
asertywne- pogadanka. 
- Asertywność – 
ćwiczenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  -Filmiki i bajki o 
charakterze    
edukacyjnym i 
terapeutycznym 
  -Prace plastyczne 
  -Scenki 
 - Burza mózgów 
  -Ćwiczenia indywidualne 
i grupowe 
 

 

-Zasoby edukacyjne portalu:  
SuperKid.pl , 
Zyraffa.pl/TV, 
Youtube.pl 
-Zestawy multimedialne 
- Literatura: 
1. Scenariusze zajęć i zabaw-  
Agnieszka Kozdroń 
2. Ilustrowany podręcznik 
umiejętności społecznych- 
Jed Baker 
 3. Umiejętności społeczne 
dzieci-Aneta Jegier ,Beata 
Szurowska 
 4.Nowe historyjki społeczne 
-Carol Gray 
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l.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 

 
4. 
 

 

Kompetencje 
społeczne, uczenia się, 

kreatywność, 
innowacyjność 

 
 

 
Poprawa umiejętności 
komunikacyjnych 
współpracy w grupie, 
radzenie sobie z 
napięciami 
emocjonalnymi 

 

 
- Jak radzić sobie z 
presją grupy. 

   

-Filmiki i bajki o 
charakterze    
edukacyjnym i 
terapeutycznym 
  -Prace plastyczne 
  -Scenki 
 - Burza mózgów 
  -Ćwiczenia indywidualne 
i grupowe 

 

 

-Zasoby edukacyjne portalu:  
SuperKid.pl , 
Zyraffa.pl/TV, 
Youtube.pl 
-Zestawy multimedialne 
- Literatura: 
1. Scenariusze zajęć i 
zabaw-  Agnieszka Kozdroń 
2. Ilustrowany podręcznik 
umiejętności społecznych- 
Jed Baker 
 3. Umiejętności społeczne 
dzieci-Aneta Jegier ,Beata 
Szurowska 
 4.Nowe historyjki 
społeczne -Carol Gray 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
5. 
 

 

Kompetencje 
społeczne, uczenia 
się, kreatywność, 

innowacyjność 
 
 

 

Poprawa umiejętności 
komunikacyjnych 

współpracy w grupie, 
radzenie sobie z 

napięciami 
emocjonalnymi 

 

 
- Jak radzić sobie w 
sytuacjach trudnych. 
 

 

  -Filmiki i bajki o 
charakterze    edukacyjnym 
i terapeutycznym 
  -Prace plastyczne 
  -Scenki 
 - Burza mózgów 
  -Ćwiczenia indywidualne i 
grupowe 

 
 

 

-Zasoby edukacyjne portalu:  
SuperKid.pl , 
Zyraffa.pl/TV, 
Youtube.pl 
-Zestawy multimedialne 
- Literatura: 
1. Scenariusze zajęć i 
zabaw-  Agnieszka Kozdroń 
2. Ilustrowany podręcznik 
umiejętności społecznych- 
Jed Baker 
 3. Umiejętności społeczne 
dzieci-Aneta Jegier ,Beata 
Szurowska 
 4.Nowe historyjki 
społeczne -Carol Gray 
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L.p 

 

 

 

Kompetencje kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 

dydaktyczne, TIK, itp… 

 

6. 

 

 

Kompetencje społeczne, 

uczenia się, kreatywność, 

innowacyjność 

 

 

 

Poprawa umiejętności 

komunikacyjnych 

współpracy w grupie, 

radzenie sobie z 

napięciami emocjonalnymi 

 

 

- Uczucia i ich wpływa na 
nasze zachowanie. 
 

 

  -Filmiki i bajki o 

charakterze    

edukacyjnym i 

terapeutycznym 

  -Prace plastyczne 

  -Scenki 

 - Burza mózgów 

  -Ćwiczenia indywidualne 

i grupowe 

 

 

-Zasoby edukacyjne 

portalu:  

SuperKid.pl , 

Zyraffa.pl/TV, 

Youtube.pl 

-Zestawy multimedialne 

- Literatura: 

1. Scenariusze zajęć i 

zabaw-  Agnieszka Kozdroń 

2. Ilustrowany podręcznik 

umiejętności społecznych- 

Jed Baker 

 3. Umiejętności społeczne 

dzieci-Aneta Jegier ,Beata 

Szurowska 

 4.Nowe historyjki 

społeczne -Carol Gray 
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L.p 
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