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ZAPOZNANIE CZŁONKÓW GRUPY 

Opracowanie: Iwona Bankiewicz-Zabielska 

 

1. POWIEDZ O SOBIE – członkowie grupy siadają w kole, tak, żeby widzieć swoich 

rozmówców. Następnie mówią o sobie, trzymając w ręku klepsydrę do czasu aż 

przesypie się piasek. W przypadku grupy w starszym wieku można zamiast klepsydry 

użyć długich zapałek. 

2. ZAPAMIĘTAJ IMIĘ- KOLOROWE SZARFY- przygotowujemy szarfy 

w trzech dowolnych kolorach. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu ustawiamy się 

w kole. Ustalamy, że kiedy dostajemy np.: 

 szarfę w kolorze zielonym, wypowiadamy głośno swoje imię; 

 szarfę w kolorze żółtym, wypowiadamy imię osoby, który stoi z naszej lewej strony; 

 szarfę w kolorze różowym, krzyczymy głośno kuku. 

Dzięki temu ćwiczeniu poznajemy imiona uczestników grupy, wesoło się przy tym 

bawimy. 

3. LUBIĘ ODPOCZYWAĆ, GDY-uczestnicy grupy po kolei wypowiadają słowa: 

Lubię odpoczywać, gdy... kończą dowolnie zdanie i pokazują swoją ulubioną pozycję 

związaną z relaksem, pozostali członkowie naśladują wskazaną pozycję. 

 

4. OWOCOWA SAŁATKA (GORĄCE KRZESŁA)- uczestnicy zajęć ustawiają 

krzesła wokół jakiejś przestrzeni kierując je oparciami w stronę zewnętrzną. Liczba 

krzeseł jest zawsze mniejsza o 1 od liczby graczy. Wszyscy siadają na krzesłach. 

Następnie losujemy karteczki (owoce, warzywa,kolory). Na dane hasło, zgodne z 

wylosowaną karteczkę miejsca zmieniają np. tyko warzywa. Komu zabraknie krzesła 

zostaje na środku i wypowiada kolejne hasło. Żeby było trudniej, co jakiś czas 

wykrzykujemy hasło: OWOCOWA SAŁATKA i w tym czasie wszyscy uczestnicy 

wstają ze swoich krzeseł i zmieniają miejsca. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzes%C5%82o
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5. ODBIJ BALON- zadaniem uczestników jest odbijanie kolorowych balonów  

i dbanie o to, by żaden z nich nie dotknął podłogi. Na czas podbijania balonów, można 

włączyć muzykę, która będzie stanowiła tło do ćwiczenia. 

 

6. DOBIERZ SWOJE CECHY- uczestnicy zajęć podchodzą do stołu na którym 

przygotowujemy karteczki z wypisanymi przymiotnikami. Każdy wybiera te, które 

jego zdaniem najbardziej do niego pasują. Następnie siadamy w kole 

i mówimy o sobie, wykorzystując wybrany przymiotnik i uzasadniając ny.  

Jestem koleżeńska, ponieważ... 

7. SEKRETNY PRZYJACIEL - przygotowujemy karteczki z imionami  

i pierwszą litera nazwiska wszystkich członków grupy. Nie zdradzamy nikomu, kim 

jest wylosowana osoba. Staramy się traktować ją w sposób szczególny: robić miłe 

niespodzianki, zostawiać liściki ( zawsze anonimowo). W rzeczywistości szkolnej 

sekretny przyjaciel może wspierać, motywować, pomagać. Po umówionym czasie 

robimy spotkanie na którym członkowie próbują zgadnąć, kto był ich sekretnym 

przyjacielem. Na zakończenie wyjawiamy wylosowane przez siebie osoby. 
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BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W GRUPIE 

Opracowanie: Małgorzata Grabowska 

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych 

człowieka. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, budowania 

właściwych relacji międzyludzkich, wpływa motywująco na działania człowieka. Lęk, 

poczucie braku stabilizacji, chaos bezpośrednio wpływają na niepowodzenia w szkole, w 

kontaktach społecznych, obniżają motywację, wpływają na niezrozumienie emocji, które 

przeżywają ludzie. 

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie: 

- zaspokaja potrzeby przynależności do grupy, 

- służy poczuciu akceptacji  

- wspomaga nawiązanie wzajemnych relacji, 

- pomaga w wyrażaniu swoich emocji 

- wspiera budowanie poczucia wspólnoty 

- zaspakaja potrzebę aktywności społecznej 

- pomaga w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji 

- wspiera skuteczną komunikację 

- przyczynia się do budowania pozytywnego obrazu siebie  

- zwiększa poczucie własnej wartości 

 

ĆWICZENIE 1: 

„Określ swoje samopoczucie” 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Uczestnicy siedzą w kole, na środku znajdują się rozsypane kartki, pocztówki, z różnymi 

symbolami, obrazami. Każdy wybiera tę, która najbardziej oddaje jego samopoczucie w tej 

chwili. Uczestnicy kolejno opisują swój nastrój, nawiązując do obrazka. 
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ĆWICZENIE 2: 

„Znajdź swego „bliźniaka” i ćwicz w parach” 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Uczestnicy dobierają się w parach wg największego podobieństwa linii na ich lewej dłoni. 

Następnie w parach wykonują ćwiczenia: stoją naprzeciw siebie, jedna z osób zamyka oczy/ 

ma zawiązane czy, wysuwa ręce do przodu, spodem dłoni ku górze; następnie rusza ku 

partnerowi wtedy, gdy poczuje ciepło opuszczanych na dłonie rąk partnera. Zatrzymuje się, 

gdy dłonie się oddalają. 

Następnie pary ćwiczą „opadanie do tyłu”. Jedna z osób opada bezwiednie, ufając partnerowi, 

którego zadaniem jest podtrzymać opadającego coraz niżej kolegę. 

ĆWICZENIE 3: 

„Tor przeszkód” 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Dobrane wcześniej pary opracowują dotykowy kod poruszania się bez wydawania poleceń. W 

ciszy, przy użyciu ustalonych sygnałów dotykowych, jedna osoba z pary prowadzi partnera, 

który ma zawiązane oczy. Para przemieszcza się po przygotowanym torze przeszkód 

(przechodzą pod stołem, nad leżącym człowiekiem, przez tekstylna zasłonę, pod balonami, 

wśród baniek mydlanych, obok pachnącego cynamonu itp.). Po przejściu całego toru 

następuje zmiana. Na koniec refleksja uczestników, jak czuli się gdy byli prowadzeni, a jak 

kiedy prowadzili partnera. 

ĆWICZENIE 4: 

„Gra w emocje” 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Uczestnicy zapoznają się z planszą, na której pod cyframi 1-6 zapisano emocje. Rzucają 

kostką, każdy opisuje, kiedy ostatnio/ w jakich okolicznościach czuł  wylosowaną emocję. 

Inna wersja – każdy z uczestników otrzymuje planszę z nazwanymi emocjami. Następnie przy 

każdej pisze, kiedy ostatni raz odczuwał dana emocję. Na koniec dzieli się tym z grupą. 
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ĆWICZENIE 5: 

Mapa szkoły 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Uczestnicy zapoznają się z nazwami miejsc w szkole, które zostały zapisane na kartkach 

rozmieszczonych w poszczególnych częściach sali. Następnie każdy wybiera sobie to 

miejsce, w którym na co dzień lubi przebywać/czuje się bezpiecznie - np. pokój 

nauczycielski, moja pracownia, biblioteka, plac przed szkołą, sala gimnastyczna itp. Każdy z 

uczestników przedstawia, dlaczego wybrał to miejsce. Wersja odwrotna – uczestnicy 

wybierają miejsce, w którym najbardziej nie lubią przebywać i wyjaśniają, dlaczego. 
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METODY ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI 

Opracowanie: A. Zawadzka 

1. PRZEKSZTAŁCANIE. 

Wydrukuj szkielet człowieka i skseruj go w kilku egzemplarzach. Przygotuj kartki 

papieru, nożyczki, klej, mazaki. Podziel uczniów na kilkuosobowe zespoły (np. po 3 

osoby). Niech uczniowie wytną elementy szkieletu i w dowolny sposób przekształcą 

je w inne elementy – np. kwiaty, ważki itp., dorysowując do wycinanek inne brakujące 

elementy.  

2. WYMYŚLANIE HISTORII (OPOWIADANIE) 

Następnie każda z grup wymyśla opowiadanie o swoim rysunku i prezentuje je 

pozostałym. 

3. PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY – z opowiadania na język ciała. 

a) Każda grupa przedstawia w dowolny sposób 2 lub 3 kluczowe słowa ze swojego 

opowiadania, używając języka ciała (element dramy). 

 b) Inny wariant tego ćwiczenia można zrobić oddzielnie, bez wcześniej 

wymienionych ćwiczeń. Należy przygotować kartki z nazwami emocji. Uczniowie w 

grupach losują wybraną emocję i przedstawiają ją za pomocą mini-pantomimy. 

Pozostałe grupy muszą odgadnąć zaprezentowaną emocję. W ten sposób zdobywają 

punkty i rywalizują ze sobą. 

4. TWORZENIE ZWIĄZKÓW LOGICZNYCH MIĘDZY RÓŻNYMI ELEMENTAMI. 

Przygotuj małe kartki papieru (mogą być w 3 kolorach). Uczniowie dobierają się w 

dwuosobowe zespoły. Każdy uczeń wpisuje na jednym kolorze kartki dowolny zawód, 

na drugim dowolne miejsce na świecie, a na trzecim jakąś cechę człowieka. Następnie 

tworzymy trzy ,,urny”, do których uczniowie wrzucają poszczególne kolory kartek 

(jedna z zawodami, druga z miejscami itd.). Każdy uczeń losuje po jednej kartce z 

każdej kategorii i następnie dwuosobowy zespół przedstawia krótkie opowiadanie, w 

którym muszą się pojawić wylosowane słowa (6). 
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METODA LEARNING CAFE 

Opracowanie: Danuta Dobreńko 

Opis metody 

Learning cafe to wspaniała metoda zarówno do powtarzania jak i wprowadzania 

nowych zagadnień w przyjaznej, radosnej atmosferze ułatwiającej szybsze zapamiętanie i 

lepsze zrozumienie materiału lekcji. Polega ona na 4-6 minutowej dyskusji uczniów na temat 

kilku zagadnień, przygotowanych przez nauczyciela. Uczniowie pracują w małych                

(4-5-osobowych) grupach, przy stoliku lub na materacu, spotykając się ze sobą na wzór 

spotkania w kawiarni. Po upływie czasu dyskusji przesiadają się do innego stolika, gdzie 

zajmują się kolejnym tematem. Element ten jest ważny dla uczniów, którzy według 

sensorycznych typów uczenia się zostaliby zakwalifikowani jako kinestetycy. Grupy za 

każdym razem współpracują w innym składzie,  co sprzyja integracji zespołu klasowego.   

Lekcję można uatrakcyjnić przyniesionymi na zajęcia drobnymi przekąskami i 

napojami. W przerwach, gdy uczniowie zmieniają grupę, są one podawane przez nauczyciela. 

który pełni podczas zajęć funkcję „kelnera”. Finałem zajęć jest prezentacja opracowania 

każdego z zagadnień, która dzięki tej metodzie jest wynikiem wspólnej pracy wszystkich 

uczniów w klasie. 

 

Zasady learning cafe 

Głównym przesłaniem metody jest zasada: Cała mądrość jest w grupie! 

 Każdy ma szansę podzielić się swoją wiedzą 

 Grupy pracują przy stolikach z różnymi tematami 

 Wszystkie pomysły i rozwiązania są zapisywane 

 Co 4-6 min uczestnicy learning cafe zmieniają stolik, a tym samym skład grupy 

 Każda grupa rozwija myśli odrobinę lub dużo dalej 

 Za każdym razem, gdy zmieniają stół poznają nowe rozwiązania! 
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Zalety metody 

1. Doskonalenie komunikacji – dialog pomiędzy uczniami rozwija umiejętność 

wzajemnego słuchania, negocjacji 

2. Potwierdzenie -  posiadanej wiedzy i umiejętności oraz własnych możliwości w 

rozwiązywaniu problemów 

3. Informacje zwrotne – docierają do uczniów natychmiast, w trakcie pracy 

4. Stymulacja procesu uczenia– nauczyciel zachęca, wzmacnia, wspiera i pokazuje 

nowe możliwości 

5. Uczy kreatywności 

6. Daje radość ucząc przez zabawę 

7. Umożliwia dzielenie się pomysłami 

8. Uczy współpracy 

9. Integruje grupę 

10. Stwarza przyjazną atmosferę 

11. Ułatwia zrozumienie i zapamiętanie 
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Scenariusz lekcji geografii w klasie I  LO – zakres podstawowy 

Temat: Woda -  zagrożone zasoby przyrody. 

Dział programu: Relacje człowiek – środowisko 

Wymagania szczegółowe z Podstawy Programowej: 

3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. 

Uczeń: 

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nie 

odnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki 

zakłóceń równowagi ekologicznej; 

2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego 

zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowanych 

w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych; 

Cel ogólny: Dostrzeganie prawidłowości dotyczących wzajemnych powiązań i zależności w 

systemie człowiek-przyroda-gospodarka 

Cele szczegółowe:. 

Uczeń: 

- opisuje problemy wynikające z nadmiernej eksploatacji wód na Ziemi 

- określa przyczyny zróżnicowania dostępu do wody na świecie 

- charakteryzuje obszary zagrożone niedoborem wody na świecie 

- proponuje rozwiązania stosowane w sytuacji niedoboru i braku wody 

Środki dydaktyczne:  

prezentacja multimedialna, mapy tematyczne, podręcznik, kartki papieru, flamastry 

film pt. Jak daleko byłbyś w stanie iść po wodę?(źródło: 

https://www.facebook.com/unicefpolska/videos/10154958038441545/ ) 

https://www.facebook.com/unicefpolska/videos/10154958038441545/
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Metody i techniki nauczania: metoda learning cafe, pogadanka, dyskusja 

Formy pracy:  grupowa, indywidualna 

Przebieg lekcji: 

L.p. Zadania nauczyciela Zadania ucznia Czas 

realizacji 

Czynności organizacyjne - Sprawdzenie frekwencji na lekcji 1min 

Faza wstępna  

1. Wprowadzenie do tematu lekcji: 

Które zasoby przyrody są niezbędne do życia 

człowieka? Zniszczenie których z nich może być 

katastrofalne dla człowieka? 

Wyświetla fotografie wybranych zasobów 

Uczniowie wskazują zasoby 

odnawialne i nieodnawialne. 

 

Uzasadniają swój wybór 

formułując problemy 

wynikające z degradacji 

zasobów Ziemi 

3 min 

2. Podanie tematu i zagadnień omawianych na lekcji 

Woda – zagrożone zasoby 

1. Zasoby wody na Ziemi 

2. Obszary niedoboru i nadmiaru wody  

3. Przyczyny przestrzennego zróżnicowania 

dostępności do wody 

4. Jak rozwiązać problem braku wody? 

Zapisują temat i zagadnienia 2 min 

Faza główna  

1. Zainicjowanie dyskusji na temat: 

Jak dużo jest wody na Ziemi? 

 

Podsumowanie dyskusji - prezentacja diagramów 

przedstawiających zasoby wodne Ziemi oraz mapy pt.  

Odnawialne zasoby wody na świecie 

Dyskutują na temat ilości 

wody na kuli ziemskiej 

 

Notują informacje 

3 min 
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2. Prezentacja filmu o dostępie do wody w Somalii  

Jak daleko byłbyś w stanie iść po wodę? 

Oglądają film 2 min. 

3. Wyjaśnienie zasad pracy metodą Learning cafe 

Rozdanie tematów prac grup: 

1. Gdzie na świecie brakuje wody, a gdzie jest jej zbyt 

dużo? Dlaczego? 

2. W jaki sposób człowiek przyczynia się do problemu 

niedoboru wody? 

3. Jak rozwiązać problemy niedoboru wody na 

świecie? 

  

Obserwacja pracy grup, wspieranie pomysłów, 

pomoc w przypadku wątpliwości. 

Mierzenie czasu pracy grup i sygnalizowanie zmian 

stolika. 

Zapoznają się z zasadami 

pracy 

 

 

 

Pracują w 6 grupach 

opracowując 3 zagadnienia 

tematyczne. (w mniej licznych 

klasach mogą być 3 grupy) 

Praca nad każdym tematem 

trwa 4 minuty. 

Trzykrotnie zmieniają stolik, 

tak, aby każdy uczeń mógł 

zaproponować własne 

odpowiedzi na każde z 

zadanych pytania.   

15 min 

4. Słuchanie wyników pracy grupowej Prezentują wyniki pracy grupy 12 m

i

n 

5. Podsumowanie tematów poruszanych na lekcji – 

prezentacja multimedialna najważniejszych 

problemów dotyczących problemu niedostatku wody 

na Ziemi 

Słuchają podsumowania 5 min 

Faza końcowa  

1. Ocena aktywności uczniów na zajęciach  2 min 

 

Opracowanie: Danuta Dobreńko 

 


