
Wszystko o mnie- podręczne karty

Karty „Wszystko o mnie” to jasne pomoce wizualne, stanowiące przypomnienie o potrzebach 
drugiej osoby w czasie rozmowy z nią. Są przydatne do nauki rozmowy prowadzonej zarówno w 
małej grupie jak i klasie szkolnej. 

W zależności od wieku dzieci i ich możliwości, należy się zdecydować albo na używanie jedynie 
rysunków albo jedynie słów.  Zadaniem uczestników zajęć jest umieszczenie na kartach informacji o 
czym lubią rozmawiać. Cztery  większe pola przeznaczone są na rysunki. Słowa należy wpisywać w 
prostokątne pola. 

Przestrzeń na górze kartki jest przeznaczona na wpisanie imion uczestników. 

Należy użyć sznurka w celu zawieszenia kart na szyjach uczestników, którzy pracować będą w 
parach lub grupach. Karty stanowią wizualne wskazówki, ukazujące o czym druga osoba chciałaby 
porozmawiać. 

Strona „Pytania/ Komplementy/ Komentarze” jest dodatkowym materiałem, który można  
wykorzystać w tym ćwiczeniu. 

Joel Shaul, LCSW

Joel Shaul provides workshops nationwide on the topics of social skills, communication and emotional regulation for 
children on the autism spectrum.  To learn more:  http://bit.ly/zGDQCi

http://bit.ly/zGDQCi
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Pytania/Komplementy/ Komentarze
W RAZIE POTRZEBY UŻYJ TEGO JAKO POMOCY WIZUALNEJ W ĆWICZENIU PROWADZENIA

ROZMOWY LUB  PODCZAS ODGRYWANIA RÓL

Czy lubisz... Jaki jest Twój ulubiony…

Co myślisz na temat…

Jak byłeś… Kiedy byłeś…

Gdzie…

Super Wspaniale Interesujące

Lubię, kiedy Ty…

Dużo wiesz na temat…

Jesteś dobry w…

Lubię Twój…

Powiedz mi coś na temat…

Zauważyłem, że lubisz…

Zastanawia mnie Twój…

Powiedziałeś coś na temat…
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All About Me Wearable Signs 

All About Me signs are designed to provide children with clear, visual reminders of the other 
person’s interests in conversation. They are useful in conversation practice in small group and 
classroom learning situations. 

The four spaces provided on the sign are for the child to draw pictures of the things they like to talk 
about. The boxes are for them to write down the words. Depending on the age and writing ability 
of your clients, you may decide to use only pictures or only words. 

The space at the top is for participants to write their names. 

Use string to tie them around the necks of pairs or groups of children. The signs provide a visual 
reference for what the other person likes to talk about. 

The Question/Compliment/Comment Helper Page is an optional accessory to use with this activity. 

Further explanation is available at the this link:

Joel Shaul, LCSW

http://bit.ly/TVMqH2

Joel Shaul provides workshops nationwide on the topics of social skills, communication and emotional regulation for 
children on the autism spectrum.  To learn more:  http://bit.ly/zGDQCi

http://bit.ly/TVMqH2
http://bit.ly/zGDQCi
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Question/Compliment/Comment Helper Page
USE THIS AS A VISUAL PROMPT AS  NEEDED IN CONVERSATION PRACTICE AND ROLE PLAYS

Do you like... What is your favorite…

What do you think about…

How did you… When did you…

Where…

Cool Awesome Interesting

I like how you…

You know a lot about…

You’re good at…

I like your…

Tell me something about …

I noticed you seem to like…

I’m wondering about your…

You said something about…
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