
                                                                                        
 

W jaki jeszcze sposób można skorzystać z gry „Sense”? 
 

Poza standardowym korzystaniem z „Sense – jak czujesz?” z gry można korzystać także na dodatkowe 

sposoby. Niniejszy dokument zawiera kilka propozycji, z których można korzystać w gabinecie 

terapeutycznym lub np. w większej grupie.  

1. Szukanie wspólnych obszarów 

grupa: do 30 osób  |  dodatkowe materiały: brak 

Cel: poznanie się członków grupy, wprowadzenie do rozmowy o uczuciach, emocjach i stanach 

Przygotowanie: wybierz takie karty uczuć, które mają takie pytanie, które wg. Ciebie powinni 

przedyskutować uczestnicy; po wybraniu kart, przetasuj karty. Na tyle, na ile to możliwe, warto 

by sala była na środku pusta, tak by uczestnicy mogli się przemieszczać (warto np. odstawić 

ławki i krzesła pod ścianę). Zadanie nadaje się także do prowadzenia na korytarzu szkolnym lub 

na zewnątrz.  

Przebieg:  

a. każdemu w grupie przekaż jedną z przygotowanych kart mocy; 

b. wydaj grupie polecenie: „Przeczytajcie swoje pytanie i zastanówcie się, jak byście na nie 

odpowiedzieli. Następnie przejdźcie się po sali i zapytajcie pozostałych jak oni odpowiadają 

na to pytanie – poszukajcie osób, które ‘mają podobnie jak ty’ oraz osób, których 

odpowiedzi Was zaskoczyły.” 

c. grupie warto dać około 8-10 minut na wykonanie zadania 

d. po zakończeniu części „c” rozpocznij moderowaną dyskusję – pytania, które warto zadać: 

a. Czy każdy czuje tak samo?  

b. Czy uczucia to temat trudny, czy prosty? (Wariant trudniejszy: „Czy można 

powiedzieć, że uczucia to temat tabu?”) 

c. O których uczuciach jest nam prościej mówić? 

d. Czy warto rozmawiać o uczuciach? 

Warto, byś głównie słuchał i zwracał uwagę na to, by dyskusja przebiegała bezpiecznie i 

pokazała jak różnie każdy z nas czuje.  

 

2. Przepis na uczucia, emocje i stany 

Grupa: do 10 osób  |  dodatkowe materiały: kartka, długopis 

Cel: analiza wybranych uczuć, stanów, emocji  

Przygotowanie: wybierz z kart „Sense” jednokolorowe karty artefaktów (dostępne: smutek, 

złość, strach, zazdrość, nuda, duma, radość, spokój, inspiracja, bliskość).  

Przebieg:  

a) każdemu z uczestników zajęć przekaż jedną z przygotowanych jednokolorowych kart 

artefaktów;  

b) wydaj grupie polecenie: „Każdy z Was otrzymał kartę z jakimś uczuciem – spróbujcie 

napisać przepis na to uczucie – czego potrzeba by np. pojawiła się zazdrość albo nuda. 

Pamiętajcie o formie przepisu: potrzebujecie listę składników, ich proporcje i sposób ich 

łączenia.” 

c) grupie warto dać około 10 minut na przygotowanie tekstu; 



                                                                                        
d) Po zakończeniu części „c” uczestnicy czytają swoje przepisy na głos, podczas gdy pozostali 

starają się przeanalizować przepis i nazwać uczucie, o którym dana osoba pisała. 

e) Warto otworzyć dyskusję:  

a. Czy wszystkie uczucia „dobrze smakują”?  

b. Czy potrzebujemy wszystkich uczuć, czy tylko tych, których smak bardziej nam 

odpowiada? 

c. Co można zrobić z uczuciami, które są „niezjadliwe” bądź „trudne do 

przełknięcia”?  

f) „Przepisy” można zebrać, tworząc książkę kucharską uczuć i emocji, do których można 

wracać przy okazji innych zajęć psychoedukacyjnych.  

3. Malowanie uczuciami 

Grupa: 9-12 osób  |  materiały dodatkowe: farby, pędzle, arkusze do flipchartów; opcjonalnie: 

gąbki, słomki, ściereczki, waciki oraz inne rzeczy, których można użyć do malowania  

Cel: opisanie wybranych uczuć i emocji, sprawdzenie jak o nich myślimy, z czym się kojarzą 

Przygotowanie: wybierz z kart „Sense” jednokolorowe karty artefaktów (dostępne: smutek, 

złość, strach, zazdrość, nuda, duma, radość, spokój, inspiracja, bliskość). 

Przebieg:  

a) Podziel uczestników na 2-3 osobowe grupy – każda grupa otrzymuje wymienione wyżej 

materiały; 

b) Każda z grup losuje jedną z przygotowanych kart artefaktów; 

c) Przekaż uczestnikom polecenie: „Każda z grup dostała kartę z jednym uczuciem. Waszym 

zadaniem jest zobrazowanie tego uczucia z użyciem farb, pędzli oraz innych rzeczy, których 

możecie użyć do malowania – portretując uczucie, nie możecie wypisywać go na kartce.” 

d) Grupom warto dać około 15 minut na namalowanie obrazu oraz 5 dodatkowych na 

sprzątnięcie oraz zamknięcie farb; 

e) Po zakończeniu części „d” uczestnicy zbierają się przy każdym obrazie po kolei i próbują 

nazwać uczucie, które widzą na obrazie – moderuj całość dyskusji – uczestnicy mogą też 

spróbować określić, czy obraz, który widzą jest przyjemny, czy raczej mówi o czymś 

trudnym, groźnym… Może to pomóc odgadnąć motyw obrazu.  

f) Po wysłuchaniu uczestników jakie widzą uczucie na obrazie, autorzy prac wyjawiają co 

portretowali i wyjaśniają: 

a. Czemu użyli takich, a nie innych barw do sportretowania tego uczucia; 

b. Jakie kształty / obiekty namalowali na obrazie i czemu; 

c. Jakie jest wg nich uczucie, które portretowali (np. chłodne, gorące, nasycone, 

„rozwodnione”, dynamiczne, statyczne, trudne, łatwe…) – mogą je spróbować do 

czegoś porównać 

g) Po omówieniu wszystkich obrazów uczuć możesz ich użyć tworząc całą kolekcję obrazów, 

powiesić je np. w klasie.  

 

4. Pytania trudne, pytania proste 

Grupa: praca indywidualna, ewentualnie mała grupa  |  dodatkowe materiały: brak 

Cel: sprawdzenie jakie pytania uważamy za trudne, jak uważamy za proste, dostrzeżenie 

obszarów / pytań, które mogą być mniej wygodne i zastanowienie się, dlaczego tak je 

postrzegamy. 

Przygotowanie: wybierz 10 lub 12 kart mocy z pytaniami – zarówno takimi, które wydają się 

Tobie proste, jak i tymi, które można postrzegać jako trudniejsze.  



                                                                                        
Przebieg:  

a) usiądź z drugą osobą / grupą przy stole i zaprezentuj pulę wszystkich przygotowanych kart.; 

b) wydaj polecenie: „Przed Tobą/Wami znajduje się pula pytań: spróbuj/cie rozdzielić je na 

te prostsze i na te trudniejsze.”; 

c) przeczytaj rozdzielone pytania: najpierw te prostsze, następnie te trudne; 

d) rozpocznij moderowaną dyskusję – pytania, które warto zadać: 

a. Czy pytania prostsze mają ze sobą coś wspólnego?  

b. Czy pytania uznane za trudniejsze mają ze sobą coś wspólnego? 

c. Co sprawia, że pytania są trudniejsze? / Na jakie trudniej jest ludziom odpowiadać? 

d. Czy warto zadawać pytania trudne?  

e. Czy trudne pytania niosą za sobą trudne odpowiedzi?  

f. Czy łatwe pytania niosą za sobą łatwe odpowiedzi? 

g. Czy różni ludzie mogą uznać różne pytania za trudne / łatwe?  

 

5. Spotkanie z emocjami 

grupa: praca indywidualna  |  dodatkowe materiały: brak 

Cel: wzajemne poznanie się, wprowadzenie do rozmowy o uczuciach, emocjach i stanach 

Przygotowanie: Potasuj stos kart mocy. Ustaw ten stos przed sobą i drugą osobą, zadbaj o 

miejsce na drugi stos – kart zużytych w rozgrywce.  

Przebieg:  

a. Obydwoje weźcie po 5 kart z potasowanego stosu kart mocy; 

b. Wydaj drugiej osobie polecenie: „Przeczytaj swoje pytania i zastanów się, na które z tych 

pytań chciałbyś/chciałabyś usłyszeć moją odpowiedź. Ja ze swojej puli kart wybiorę pytanie 

dla Ciebie. Będziemy zadawać sobie pytania naprzemiennie”; 

c. ustalacie czas na zapoznanie się z kartami i wybraniem kart mocy do odczytania; 

d. po wykorzystaniu karty odkładamy ją wraz z resztą sowich kart na oddzielny stos i 

ponownie dobieramy 5 nowych kart mocy; 

e. w trakcie rozgrywki dopytuj drugą osobę o jej/jego przemyślenia. Warto zadać poniższe 

pytania: 

a. Jak ty odpowiedziałbyś na to pytanie?  

b. Czemu wybrałeś to pytanie ze swoich kart? 

Warto wcześniej ustalić jak długo będzie trwała rozgrywka oraz zasady dot. ewentualnego 

nieodpowiadania na pytania, by dyskusja przebiegała bezpiecznie. 

 


