
 

 
 

 

 Siłownia                                

psychologiczna 
 

                  Temat treningu: O prezentach 
 

Przypomnijcie sobie, jak się czuliście dostając najwspanialszy w waszym życiu prezent. 
Taki, który uradował Was najbardziej. 

Pamiętacie, że najwspanialszy to nie znaczy najdroższy?  
Może było ich kilka? 

 
 

Czy to były zabawki, rower a może pierwszy zestaw narzędzi? 
Jak wyglądały, kiedy Was cieszyły, od kogo były? 

(Myślcie o rzeczach innych niż drogie telefony, tablety, konsole – na nie czeka się  
zazwyczaj dłużej, ale często to triki na pierwszej własnej desce dają prawdziwą frajdę). 
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           Ciekawe, jakie cechy powinien mieć prezent, który Cię ucieszy? 
 

Praktyczny? Podpowiedziany ofiarodawcy? Tylko niespodzianka? Nowy?  Używany? 

Kupiony? Ręcznie wykonany? Drogi? Tani? Edukacyjny? Odzieżowy? Sportowy? 

Książkowy? Kulinarny? Dzieło sztuki? Gadżet? Ze zdjęciem? Czarny?  

                                                                                                                                         Różowy??? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fgirl-getting-gift-isolated-white.html&psig=AOvVaw2XX5tXWXLrW-rzNbZ8oSxi&ust=1605696839755000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCK4YC1ie0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://familylivingtoday.com/wp-content/uploads/2017/10/Grandma-getting-a-gift.jpg
https://image.freepik.com/free-photo/close-up-young-pretty-hipster-girl-sweater-getting-gift-box-from-her-careful-bearded-boyfriend-home-christmas-holidays_232070-1073.jpg


 
  
 
 
 

 
Chętnie poczytam o Waszych dylematach dotyczących dawania prezentów. 

Przysyłajcie je na maila agata.popielarska@spstrzalkowo.pl. W tej kwestii, ale też, 
jeśli potrzebujecie wsparcia piszcie na Teamsach lub korzystajcie z telefonu 
734154787. 

Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.                                                                               

                                                                                                                   

                                                            Wasza pani psycholożka 

 

Ludzie świetnie się uczą na własnym doświadczeniu. Teraz pewnie 
będzie łatwiej wzmocnić Waszą siłę psychiczną w okazywaniu 
wdzięczności, pamięci i miłości innym. 

 
Krok pierwszy: 
Zrób w głowie lub na kartce listę osób, które chciałabyś/chciałbyś   
obdarować pod koniec roku.   
 
Krok drugi: 
Przy każdej osobie zadaj sobie pytania z poprzedniej kartki,   
starając się określić, czego potrzebuje, aby się ucieszyć.  
 
Krok trzeci: 
Zastanów się, jak dotychczas radziłeś sobie z myśleniem                                       
o potrzebach innych. Z ofiarowania jakiego prezentu czujesz  
największą dumę? Jakie masz marzenie o obdarowaniu kogoś? Kim  
jest ta osoba i na jaki prezent zasługuje? 

 

 

PAMIĘTAJ! 
       W dawaniu sprawiających radość prezentów nie chodzi o zasobność 
portfela. Możesz przygotować śniadanie niespodziankę dla opiekuna, 
zrobić pracę plastyczną, wykonać złoty kupon, na którym zobowiązujesz 
się do czegoś, co sprawi radość bliskim (np. prawo młodszej siostry do 
skorzystania z twojego komputera przez godzinę dziennie).  Osobiście 
przygotowane prezenty są najbardziej wartościowe, widać w nich, że 
myślałeś o kochanej przez siebie osobie. Tylko takich prezentów nie 
można sobie kupić samemu.                                                   
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