
 
Scenariusz  

 
 
Data:  
Czas:  
Uczestnicy spotkania: klasa  
Liczba uczestników:  
Miejsce:  
Osoba prowadząca zajęcia:  
 
Temat: Integracja grupy III – organizacja pracy w grupie 
 
Cele ogólne: 
- ułatwienie wychowankom wzajemnego poznania się, 
- bliższe poznanie wychowawcy z wychowankami, 
Cele szczegółowe: 
W zakresie wiedzy: 
- uczenie poszanowania dla indywidualności każdego człowieka, 
- potrafi wymienić cele zajęć, 
W zakresie umiejętności: 
- wychowanek potrafi samodzielnie lub w grupie wykonać przydzielone zadania, 
- posiada nawyk respektowania zdania innych ludzi, 
- tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, 
- kształtowania umiejętności współpracy w grupie 
W zakresie postaw: 
-    akceptacja siebie, wzrost zaufania do siebie, 
- wychowanka potrafi przyjąć postawę kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć, 
- wychowanka potrafi być otwarta na innych ludzi, być wyrozumiała dla innych, 
- integracja grupy, przełamanie onieśmielenia, 
- doskonalenie relacji między wychowankami oraz wychowankami a wychowawcą. 
 
Metody pracy: 
- podające: rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnianie wychowawcy, 
- wartościujące (ekspresyjne): wypowiedzi uczniów, ekspozycje treści,  
- praktycznego działania: wykonanie powierzonych zadań: wypełnienie arkuszu – „Moje mocne strony”, 

ankiety „Grupa I”, 
- aktywizujące: spotkanie integracyjne. 
 
Formy pracy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna, 
 
Środki dydaktyczne: scenariusz zajęć, karteczki, szpilki, plansza, tablica, kreda, arkusz– „Moje mocne strony”, 
ankieta „Grupa I”, 
 
Przebieg zajęć: 
Część wstępna: 
1. Przywitanie uczestników spotkania. 
2. Przedstawienie tematu zajęć. 
3. Wprowadzenie do tematu: 

Integracja jest spotkaniem grupy osób mających razem coś robić, czegoś doświadczyć lub po prostu 
spędzić ze sobą pewien okres czasu. 

 
 
 



Część właściwa: 
1. Chciałabym Wam przedstawić: 

Grupa dzieli się na pary. Jedna osoba z każdej pary opowiada drugiej przez kilka minut o sobie. Aby 
dowiedzieć się więcej, słuchający może zadawać pytania. Po dwóch, trzech minutach następuje zmiana ról. 
Następnie wszyscy po kolei przedstawiają swoich partnerów, czego się o nich dowiedzieli, zaczynając od słów 
„Chciałabym Wam przedstawić...” 

 
2. Przedstaw się gestem: 

Uczestnicy stoją w kręgu. Każdy po kolei mówi swoje imię, dodając do tego jakiś gest. 
 
3. Łączenie się w grupy: 

Uczestnicy rozchodzą się po sali. Prowadzący wypowiada jakąś liczbę np. 4, a uczestnicy starają się jak 
najszybciej utworzyć kręgi złożone z czterech osób, chwytając się za ręce. Jeśli ilość osób w grupie nie dzieli 
się przez cztery i zostaną jakieś osoby, niech utworzą ze sobą krąg. Następnie prowadzący wypowiada inne 
liczby i uczestnicy łączą się w nowe grupy. Na koniec warto omówić to ćwiczenie – Co kierowało tobą w 
wyborze takiej a nie innej grupy? 
 
4. Zabawa w skojarzenia: 

Piszemy na karteczkach po dwie cechy, które nam się kojarzą z osobą siedzącą naprzeciwko. 
 
5. Scenka improwizowana: 

Siadamy w kole, w środku ustawiamy krzesło. Każdy z nas siada na nim(wg  kolejności). Reszta grupy tzn. 
każdy z nas mówi dlaczego ta osoba jest niezbędna w naszej grupie, internacie; wymieniamy jej pozytywną 
cechę lub umiejętność. Zaczynamy od słów: ,,Cieszę się, że jesteś ze mną w grupie. Jesteś...” Zabawę 
kończymy kiedy wszyscy będą  siedzieli w środku koła. 
 
6. Powiem Ci, że: 

Wychowankowie siadają naprzeciw siebie w dwóch kręgach: wewnętrznym i zewnętrznym. Każdy ma 
powiedzieć do osoby siedzącej vis – a vis zdanie: „Powiem ci że ja jestem...” 
Osoba słuchająca zrewanżuje się tym samym. Następnie osoby w wewnętrznym kręgu przesuną się o jedno 
miejsce w lewo. I tu sytuacja się powtórzy. Zabawa trwa do momentu, gdy wróci się do osoby, od której się 
zaczęła. 
 
7. Jesteś dobry w...: 

Wychowankowie siedzą w kręgu. Każdy podpisuje kartkę swoim imieniem, składa ją na pół i kładzie na 
środek sali. Gdy już wszystkie kartki zostaną złożone, wychowankowie wybierają jedną (ale nie swoją) i piszą, 
w czym jest dobra osoba, której kartkę wyciągnęli. Potem znów składają kartki na środek sali i znów wyciągają 
inną kartkę i piszą w czym jest dobra ta osoba. Każdy ma wyciągnąć 3 kartki. Potem każdy szuka swojej kartki 
i zapoznaje się z jej treścią. Kolejno każdy przedstawia jedną cechę, która go najbardziej zaskoczyła lub  
najbardziej mu się spodobała. 
 
8. Moje mocne strony:  

Wypełnienie przez wychowanki testu: „Moje mocne strony”. Po wypełnieniu, jedna z osób czyta 
odpowiedzi. Kart nie trzeba podpisywać. Z odpowiedzi powstanie plakat grupowy ukazujący mocne strony 
wychowanek grupy I.  
 
9. Ankieta – „Grupa I” 
 Wychowanki wypełniają ankietę pt. „Grupa I” 
 



Zakończenie zajęć: 
1. Podsumowanie zajęć – udzielenie pochwały za zgodną i aktywną pracę.  
2. Informacje zwrotne. 
 

Na ścianie zawieszony jest arkusz papieru. Każdy z uczestników zajęć podchodzi i uzupełnia tabelkę, 
wpisując w odpowiednie rubryki informacje. 
 
Tab. 2. INFORMACJE ZWROTNE 
Najbardziej nudną dla mnie częścią 
spotkania było... 

Najbardziej interesującą dla mnie 
częścią spotkania było... 

Dzisiaj zrozumiałam, że... 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANKIETA „GRUPA I”           
 
Jak się czujesz w grupie? 
 

a) Dobrze    
b) Znośnie   
c) Źle   

 
Jak oceniasz stosunek grupy do Ciebie? 
 

a) Większość mnie lubi   
b) Niektórzy mnie lubią  
c) Nie jestem specjalnie lubiany 
 
d) Większość odnosi się nieprzyjemnie w stosunku do mnie   

 
Klimat w naszej grupie jest? 

a) Dobry                        
b) Zadowalający 
c) Zły 

 
Czy grupa jest zgrana? 

a) Tak 
b) Mało 
c) Wcale 

 
Zaznacz wypowiedzi z którymi się zgadzasz? 

a) Jedna z wychowanek/kilka ma naprawdę dobre pomysły. 
 
b) Jedna lub kilka wychowanek jest bardzo miłych. 

 
 
c) Jedna z wychowanek dominuje w grupie. 
 
d) Jedna z wychowanek/ kilka dokucza w grupie. 

 
 
e) Jedna z wychowanek jest ignorowana. 
 
f) Większość stale ignoruje jedną z wychowanek/kilka. 
 
....(inne pytania, jeżeli uważasz, że powinny się tu pojawić) 
 
 
 
 



 
MOJE MOCNE STRONY 
 

1. Uważam za swoje sukcesy:................................................... 
.......................................................................................................... 
 
2.Mam ugruntowaną wiedzę w zakresie: ......................................... 
................................................... ..................................................... 
3. Umiem doskonale: ...................................................................... 
................................................... ..................................................... 
 
4. To co wiem i umiem pomaga mi w: ........................................... 
................................................... ..................................................... 
5. Moje walory fizyczne to: ........................................................... 
................................................... ..................................................... 
 
6. Zalety mojego charakteru to: ..................................................... 
................................................... .................................................... 
7. W kontaktach z ludźmi potrafię: ................................................ 
................................................... .................................................... 
 
8. Lubią mnie za: ........................................................................... 
................................................... ................................................... 
9. Ja lubię siebie za: ........................................................................ 
................................................... ................................................... 
 
10. Cenią mnie za: ........................................................................ 
................................................... ................................. 
11. Ja Cenię siebie za: ................................................................... 
................................................... ................................................... 
 
 
12. Szanują mnie za: .................................................................... 
................................................... ................................................... 
13. Ja szanuję siebie za: ............................................................... 
................................................... ................................................... 
 
14. Podziwiają mnie za: .............................................................. 
................................................... ................................................... 
 
15. Ja podziwiam siebie za: ........................................................... 
.................................................. .................................................... 
 
16. To, jaka jestem, pomaga mi w: .............................................. 
 


