
Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji

 „GŁUCHA MOC – ANIMACJA, INTEGRACJA” 

Scenariusz nr 1 
do projektu „Głucha moc” 

„Moje zmysły”

Cel: uświadomienie, jak dużą rolę odgrywają zmysły w naszym życiu, integracja 
grupy, zwrócenie uwagi, że nie wszyscy ludzie są jednakowi, 

Metody: nauka przez zabawę, rozmowa kierowana, metoda samodzielnych 
doświadczeń
Formy pracy: indywidualna, grupowa, w parach

Pomoce: opaski na oczy, różne „zapachy” zamknięte w słoiczkach np.: herbata, 
kawałek pomarańczy, cytryny, odrobina pieprzu, mięta, lawenda, czekolada, 
goździki, gałązka iglasta np. świerkowa, .... . (można użyć wacik nasączony kropelką 
olejku eterycznego, zioła mogą być świeże lub suszone), talerze z przygotowaną 
przekąską, dowolny instrument muzyczny np. pudełko akustyczne, dzwoneczek, 
dzwonki, kołatkę, bębenek, tamburyno, puszkę z grochem, .... . Zamiast instrumentu 
można użyć dowolnego, mobilnego sprzętu/przedmiotu grającego, wydającego 
dobrze słyszalny dźwięk, różnego kolory karki papieru, na których narysowane są 
określone czynności(np. siad, skłon, podskok, stanie na jednej nodze).

Przebieg zajęć:
Prowadzący informuje, że na zajęciach spróbujemy odkryć znaczenie naszych 
zmysłów. Zaprasza do zabawy.

1. Uczestnicy zabawy siadają w kręgu. Prowadzący wyjaśnia na czym polega 
zabawa. Uczestnicy zamykają oczy. Chętne osoby podnoszą rękę. Prowadzący 
podchodzi do chętnych osób i daje do powąchania zapach.
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Można modyfikować zabawę np.: 
*podzielić uczestników na grupy i liczyć, która grupa zdobędzie więcej 
punktów za odgadnięcie zapachu. 
*Prowadzący losowo wybiera osoby, które odgadują zapachy

Podsumowanie zabawy: jaki zmysł potrzebny był, aby zabawa była udana?  
WĘCH

2. Prowadzący zaprasza do próbowania.
Uczestnicy lub wybrane osoby chętne siadają naprzeciwko talerzy na których 
leżą przygotowane potrawy. Osoby te mają zasłonięte oczy. Ich zadaniem jest 
odgadnięcie co jedzą. O tym, co znajduje się na talerzu decyduje prowadzący. 
Mogą to być owoce, warzywa, słodycze. Można podawać każdą potrawę na 
osobnym talerzu, może zaznaczyć, że na talerzu znajdują się np. 3 owoce i 
trzeba odgadnąć jakie. Zabawę można oczywiście przeprowadzić w grupach i 
przyznawać punkty za odgadnięcie potrawy oraz za np. za najszybsze 
rozwiązanie zagadki.
Podsumowanie: jaki zmysł potrzebny był nam w czasie tej zabawy? SMAK

3. Prowadzący prosi, aby uczestnicy zamknęli oczy. 
Zabawę należy przeprowadzić w pomieszczeniu, aby dźwięki były dobrze 
słyszane. Prowadzący przygotowuje dowolny instrument muzyczny np. 
pudełko akustyczne, dzwoneczek, dzwonki, kołatkę, bębenek, tamburyno, 
puszkę z grochem, .... . Zamiast instrumentu można użyć dowolnego sprzętu 
grającego, przedmiotu wydającego dobrze słyszalny dźwięk. UWAGA! 
Przedmiot będzie przenoszony – musi być mobilny! Prowadzący musi cicho i 
sprawnie poruszać się po pomieszczeniu!
Prowadzący wydaje dźwięk instrumentem. Dźwięk może być cichy, głośny, 
może się zmieniać. Prowadzący w chwili ciszy przemieszcza się w inne 
miejsce sali i znów instrumentem wydaje dźwięk. Zadaniem uczestników jest 
podążanie za dźwiękiem.
Podsumowanie zabawy: jaki zmysł wykorzystywaliśmy podczas zabawy? 
SŁUCH

4. Prowadzący demonstruje różnego kolory karki papieru, na których narysowane
są określone czynności: np. na zielonej kartce-siad, na niebieskiej-podskok, na 
żółtej-skłon, na czerwonej-stanie na jednej nodze. Uczestnicy wykonują 
ćwiczenia zgodnie z kolorem kartki, którą wskazuje prowadzący.
Podsumowanie zabawy: jakiego zmysłu używaliśmy, aby prawidłowo 
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wykonać ćwiczenia? WZROKU

5. Prowadzący prosi, aby uczestnicy dobrali się parami. Uczestnicy w parach 
ustawiają się tak, aby osoba stojąca z tyłu miała przed sobą plecy osoby ze 
swojej pary. Prowadzący prosi, aby na plecach osoby, która stoi przed nią 
narysować np. literę. Osoba stojąca z przodu odgaduje co to za litera. 
Następnie osoby zamieniają się miejscami. Zabawę można powtarzać dowolną 
ilość razy zmieniając temat rysunku (można zrobić to przez losowanie – 
wylosujmy, co rysujemy, można pozostawić dowolność w temacie rysowania). 
Zabawę można przeprowadzić w kole, jednak wymaga ona większego 
skupienia, gdyż rysujący jest jednocześnie odgadującym. Podsumowanie 
zabawy: jaki zmysł brał udział w naszej zabawie? DOTYK. 

Podsumowanie zajęć: Prowadzący prosi, aby uczestnicy wymienili zmysły, o których
były zajęcia. 
Odpowiadają na pytania: 
Po co nam zmysły?
Czy bez zmysłów byłoby nam łatwiej - a może trudniej żyć? 
Czy wszyscy ludzie mogą posługiwać się wszystkimi zmysłami? Jeśli nie mogą, to co
się z nimi dzieje? Jak można im pomóc? Czy znacie takie osoby? Czy trzeba się ich 
bać, unikać ich? Jak można z nimi się bawić/ nawiązać kontakt? 

Uczestnicy odpowiadają na pytania, prowadzący podsumowuje odpowiedzi i kończy 
zajęcia.
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