
Temat: Poznajmy się
Scenariusz zajęć integracyjnych

opracowanie: Kinga Michałowska, Ewa Laskowska

Planowany czas trwania zajęć 45 minut.

Cele edukacyjne

1. uczestnicy poznają się,
2. uczestnicy współpracują ze sobą,
3. uczestnicy budują relacje rówieśnicze,
4. uczestnicy redukują trudne stany emocjonalne.

Pomoce:

1. duża kartka z rysunkiem termometru (lub przygotowany rysunek na tablicy)
2. mazaki
3. arkusze „Autografy”,
4. balony
5. czyste kartki,

Przebieg zajęć, ćwiczenia

1. Przywitanie uczestników.

Określenie swojego samopoczucia z pomocą przygotowanego na dużej kartce
„termometru uczuć”. Chętne osoby uzasadniają dlaczego tak się określiły.

2. Przywitanie z gestem.
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3. Uczestnicy po kolei przedstawiają się mówiąc swoje imię oraz wykonując prosty
gest. Zadaniem kolejnych osób jest powtarzanie imion i gestów poprzedników, i
dopiero przedstawienie swojego.

4. Bitwa balonowa.

Uczestnicy dmuchają balon, a następnie w wyznaczonym przez prowadzącego
czasie odbijają je wspólnie.

5. „Autografy”.

Podczas uzupełniania karty uczniowie chodzą po sali i wyszukują odpowiednie
osoby. Wpisują imiona kolegów i koleżanek, z którymi łączą ich wskazane w
arkuszu podobieństwa.

6. Podsumowanie i zakończenie zajęć „Z dzisiejszych zajęć zabieram w walizce….”.
Uczestnicy malują na czystych kartkach swoją walizkę, a w niej to, co zabierają z
dzisiejszych zajęć dla siebie.
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AUTOGRAFY/ АВТОГРАФИ

1.Ulubiona potrawa/ Улюблена страва

………………………………………………………………………………

2.Taka sama długość palców dłoni/ Така ж довжина пальців руки

……………………………………………………..…………………………

3.Kolor skarpetek/ Колір шкарпеток

…………………………………………………………………………………

4.Ulubiony rodzaj muzyki/ Улюблений вид музики

…………………………………………………………………………………

5.Druga litera imienia/ Друга літера імені

………………………………………………………………………………………

6.Ilość rodzeństwa/ Кількість братів і сестер

………………………………………………………………………………………

7. Hobby/ Хобі

…………………………………………………………………………

9.Ulubiony serial/film / Улюблений серіал/фільм

..…………………………………………………………………………

10.Ulubiona gra komputerowa/ Улюблена комп'ютерна гра

……………………………………………………………………………

11. Ulubiona książka/ Улюблена книга

……………………………………………………………………………
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Temat: Oto ja.
Scenariusz zajęć integracyjnych

opracowanie: Kinga Michałowska, Ewa Laskowska

Planowany czas trwania zajęć 45 minut.

Cele edukacyjne

1. uczestnicy prezentują się na forum lub w mniejszych grupach

2. uczestnicy słuchają siebie nawzajem,

3. uczestnicy budują relacje rówieśnicze,

4. uczestnicy redukują trudne stany emocjonalne.

Pomoce:

6. arkusze „Ja jako….”
7. kredki, mazaki.

Przebieg zajęć, ćwiczenia

7. Przywitanie uczestników.

Określenie swojego samopoczucia z pomocą przygotowanego na dużej kartce
„termometru uczuć”. Chętne osoby uzasadniają dlaczego tak się określiły.

8. Narysuj siebie jako…
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Prowadzący rozdaje uczniom arkusze do wypełnienia. W odpowiednich chmurkach
mają narysować siebie jako: zwierzę, mebel, roślinę i kolor. Wybór tego, co
dokładnie narysują powinien być uzależniony od tego, jakie cechy posiada osoba
rysująca. Uczniowie w parach lub małych grupach dzielą się swoimi odpowiedziami,
jednocześnie je uzasadniając. Na zakończenie każda osoba chętna może
przedstawić swoją pracę na forum.

9. Podsumowanie i zakończenie zajęć „Z dzisiejszych zajęć zabieram dla siebie….”.
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Arkusz do ćwiczenia “Ja jako..”


