
Psychozabawa  

CZY MOGĘ BYĆ DOBRYM PRZYJACIELEM?  

Zaznacz odpowiedzi, które najlepiej charakteryzują Twoje postępowanie w 

różnych sytuacjach. Pamiętaj, że to jest to zabawa. Dzięki niej możesz dowiedzieć 

się czegoś o sobie, otrzymać pewne ogólne wskazówki.  

1. Gdy spotykam koleżankę lub kolegę, to...  

A. pierwszy mówię cześć  

B. czekam, aż mnie pozdrowi  

C. udaję, że nikogo nie widzę  

2. Gdy dyskutuję o czymś z kolegą, to....  

A. często przyznaję mu rację  

B. słucham, co ma do powiedzenia, ale i tak nie zgadzam się z nim  

C. uważam, że mam zawsze rację  

3. Jestem zazdrosny o swoją najlepszą koleżankę/kolegę  

A. nie  

B. tak  

C. czasami  

4. Gdy komuś pomogę, to...  

A. wystarczy mi jego uśmiech  

B. oczekuję, że i on mi pomoże  

C. mówię, w jaki sposób on może mi pomóc  

5. Lubię poznawać nowe osoby  

A. tak  

B. czasami  

C. nie  

6. Jestem nieśmiała/nieśmiały  

A. nie  

B. czasami  

C. tak  



7. Gdy chcę się czegoś dowiedzieć o koleżance/koledze, to:  

A. pytam go o to  

B. czekam, aż sam/sama mi to powie  

C. słucham plotek  

8. Często się śmieję  

A. tak  

B. czasami  

C. nie 

A teraz oblicz, ile razy zakreśliłeś każdą z odpowiedzi.  

Liczba odpowiedzi A: ___  

Liczba odpowiedzi B: ___  

Liczba odpowiedzi C: ___  

 

 

 

Czy możesz być dobrym przyjacielem?  

Jeśli zaznaczyłeś 5-8 razy odpowiedź  

A: Jesteś dobrym kolegą. Odnosisz się przyjacielsko i z szacunkiem do innych. 

Szanujesz cudze opinie. Jesteś wesoły i dobry dla innych. Jesteś lubiany. Masz 

zadatki na dobrego przyjaciela.  

 

Jeśli zaznaczyłeś 5-8 razy odpowiedź  

B: Nie łatwo nawiązujesz kontakty z innymi. Do ludzi odnosisz się nieufnie. 

Trudniej będzie znaleźć Ci przyjaciela. Ale głowa do góry! Trochę uśmiechu i 

dobroci dla innych, a z czasem pójdzie Ci lepiej!  

Jeśli zaznaczyłeś 5-8 razy odpowiedź  

 

C: Warto popracować nad sobą. Zapewne masz kłopoty w kontaktach z 

koleżankami i kolegami. Niestety inni mogą odnieść wrażenie, że nie chcesz się 



z nimi zaprzyjaźnić. Uśmiechaj się do innych i częściej rozmawiaj z innymi, a na 

pewno znajdziesz przyjaciela. Warto nad sobą trochę popracować. Umiej być 

przyjacielem!  

 

 

Jak zjednywać sobie przyjaciół? 

 

1.Uśmiechajcie się. 

2.Rozmawiajcie. 

3.Szanujcie się. 

4.Pomagajcie sobie. 

5.Dzielcie się. 

6.Troszczcie się. 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli ktoś cię nie lubi -zastanów się: 

 

1.Czy czasem sam sobie na to nie zasłużyłeś? 

2.Czy on nie ma racji? 

3.Co możesz zrobić, aby zmienił o tobie zdanie? 

4.Jak on widzi całą sprawę? 

5.Czy ogólnie jesteś lubiany? 

 

 

 



KOLEŻANKA, KOLEGA CZY PRZYJACIÓŁKA, PRZYJACIEL  

Na co dzień otoczeni jesteśmy różnymi ludźmi. W szkole, w domu, na podwórku 

czy na wakacjach, wszędzie spotykamy inne osoby i często nawiązujemy z nimi 

relacje koleżeńskie lub przyjacielskie. Z niektórymi znamy się długo, innych 

znamy krócej i wciąż poznajemy nowe osoby. Mówimy często: to mój znajomy, 

to mój kolega, to mój przyjaciel. Czy wiemy jednak czym różni się koleżeństwo 

od przyjaźni? Najprościej mówiąc koleżeństwo łączy nas w okolicznościach, na 

które nie mamy wpływu. Mamy znajomych i kolegów w klasie, w bloku , na 

podwórku, w drużynie sportowej, na wakacjach, Z niektórymi mówimy sobie 

tylko „cześć”, z innymi rozmawiamy czy spotykamy się częściej, niektórych 

bardziej lubimy. Spośród tych wszystkich kolegów i koleżanek, czy znajomych z 

biegiem czasu sami wybieramy sobie jednego czy kilka osób, z którymi 

szczególnie często spędzamy czas i na których zawsze możemy liczyć. 

Nazywamy ich przyjaciółmi. Ale, aby nazwać kogoś prawdziwym przyjacielem 

potrzeba dużo czasu na wzajemne poznanie się, poznanie swoich zainteresowań, 

poglądów. Z przyjaciółmi dzielimy się swoimi tajemnicami, pomagamy sobie w 

trudnych sytuacjach. Przyjaciel to ktoś, komu można zaufać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEŻEŃSTWO 

• Wspólne uczestnictwo w jakimś większym lub mniejszym zespole ludzi,  

• Rodzaj więzi, która wynika z przynależności do danej grupy np.: kolega z tego 

samego podwórka,  

• Bezinteresowność,  

• Szczerość,  

• Życzliwość,  

• Wyrozumiałość  

• Solidarność,  

• Cierpliwość  

• Gotowość do wspólnej zabawy 

 

PRZYJAŹŃ 

• Pomoc w trudnych chwilach,  

• Wzajemne zwierzania,  

• Akceptacja drugiego człowieka -widzenie w nim dobra,  

• Poznawanie siebie dzięki drugiej osobie,  

• Przyjemność ze wspólnie spędzanego czasu,  

• Wierność,  

• Lojalność,  

• Bycie ze sobą na dobre i na złe 

• Powierzanie sobie sekretów. 

 


