
„Postrzegam, czuję, rozumiem”

gra kompetencji społecznych 



Gra przeznaczona jest dla młodzieży 

i dorosłych. Pomaga zrozumieć mechanizmy 

funkcjonowania społecznego w obszarach: 

komunikacja, przedsiębiorczość, negocjacje 

i postawy obywatelskie.  Uczestnicy poznają 

siebie i innych graczy w trakcie zabawy.



Dzięki tej grze możesz być:

NEGOCJATOREM

PRZEDSIĘBIORCZY

KOMUNIKATYWNY

AKTYWNY SPOŁECZNIE 

„Postrzegam, czuję, rozumiem”



W zestawie znajdują się: 

- Kolorowa plansza z trasą 

rozwoju osobistego.

- Karty przeznaczenia 

- Karty taktyczne (24 sztuki)

- Kostka i pionki



Uczestnicy gry poruszają się pionkami na planszy zgodnie z wyrzuconą 

ilością oczek podążając do mety trasą rozwoju osobistego.



Po drodze wykonują zadania przypisane każdemu z pól. 



Jeśli staną na polu otoczonym czerwoną obwódką muszą pobrać kartę 

przeznaczenia z dodatkowymi zadaniami, po wykonaniu których 

przekazują kostkę następnemu graczowi. 



Karty przeznaczenia są o tematyce: 

 Komunikacja – zielone

 Negocjacje – żółte

 Przedsiębiorczość 

– czerwone 

Niewykonanie zadania skutkuje pozostaniem na

polu z którego gracz startował w danej kolejce. 



Przyspieszać lub zwalniać dynamikę gry można dzięki kartom 

taktycznym, których gracz otrzymuje 3 sztuki wraz z rozpoczęciem gry. 

Mogą one być użyte w dowolnym momencie, kiedy graczowi 

przysługuje ruch. 



Druga wersja gry 

Zamiast planszy gracze przechodzą trasę 
rozwoju osobistego, pobierając karty rozwoju. 

Ta wersja jest przeznaczona dla większej grupy 
graczy (nawet 20 osób), gdzie każdy 
z uczestników kolejno pobiera leżącą na górze 
kartę rozwoju osobistego i realizuje znajdujące 
się na niej zadanie. Za wykonanie zadania 
uczestnik otrzymuje 1 pkt, chyba że opis na 
karcie wskazuje inaczej. 



Gra edukacyjno – terapeutyczna powstała z myślą 
o warsztatach kompetencji społecznych, 

przygotowywanych w projekcie 

„Umiejętności społeczne - nowe wyzwanie”

realizowanym przez Fundację „Aktywni XXI”
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