
Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji 

„GŁUCHA MOC – ANIMACJA, INTEGRACJA” 

Scenariusz nr 2 
do projektu „Głucha moc” 

„Jak funkcjonują osoby niepełnosprawne?”

Cel: uświadomienie, jak dużą rolę odgrywają zmysły w naszym życiu; integracja 
grupy; zwrócenie uwagi, że nie wszyscy ludzie są jednakowi, a osoby 
niepełnosprawne są wśród nas; przeciwdziałanie dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, zrozumienie ich.

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

Pomoce: 
opaski na oczy, okulary przeciwsłoneczne, piórnik lub pudełko z kredkami dla 
każdego uczestnika, białe kartki A4, przygotowany poczęstunek na talerzu (np. 
kawałki owoców, niewielkie ciastka lub kanapka-do zrobienia, może to być kawałek 
pizzy-ustala prowadzący), sztućce, słuchawki, napisana wiadomość o dowolnej treści
(np. Jutro idziemy na lody do pobliskiej kawiarni), jabłko

Przebieg zajęć:
1. Jestem niewidomy/ niedowidzący.

Prowadzący rozdaje białe kartki, piórniki lub pudełka z kredkami i wydaje polecenia:
*Zasłoń oczy. Nie podglądaj! Postaraj się wyjąć z piórnika zieloną kredkę. A teraz 
czerwoną. Za pomocą kredek narysuj jabłko na kartce. Postaraj się narysować ładny 
kontur, wypełnij go kolorem. Pamiętaj, że masz do dyspozycji dwa kolory. Użyj 
obydwu. Nie odsłaniaj oczu!
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*Zadanie trudniejsze/zadanie kolejne:
Zjedz posiłek z zasłoniętymi oczami. Nie podglądaj! Na talerzu przygotowano 
poczęstunek. Odgadnij co to.
Prowadzący nie podpowiada gdzie jest talerz, ani co na nim się znajduje. Zadanie 
można utrudnić dodając sztućce.

Uwaga:
Te same zadania można wykonać w pokoju z zasłoniętymi oknami, w okularach 
przeciwsłonecznych. Niedokładnie przysłonięte oczy mogą pokazać jak funkcjonują 
osoby z niedowidzeniem lub różnymi dysfunkcjami wzroku.

Po wykonaniu zadania uczestnicy prezentują efekt swojej pracy. Wypowiadają się na 
temat trudności przy wykonywaniu zadania. 
Jak można pomóc wykonać to zadanie osobie niewidzącej/niedowidzącej? 
(powiedzieć gdzie jest kartka, kredki, talerz-przed tobą, po prawej..., poinformować 
co i gdzie jest na talerzu-na talerzu są 4 kawałki owoców, są na środku talerza. Osoby
niewidzące uczą się rozmieszczenia potraw na talerzu na podstawie zegara, więc np. 
na 12 masz jabłko, na 3 banana..., można pomóc układając lub podając potrzebne 
przedmioty, jednak zwracamy uwagę, że wszyscy chcą być samodzielni! )

2. Jestem niesłyszący/ niedosłyszący.
Prowadzący wybiera dwie chętne osoby i wydaje polecenia: jedna osoba zakłada 
słuchawki. ( Szczelne słuchawki-osoba niesłysząca; słuchawki przez które słychać – 
osoba niedosłysząca.) Kolega przekaże ci wiadomość, którą za chwilę otrzyma 
napisaną na kartce. Kolega przeczyta wiadomość cicho, później normalnym głosem, 
następnie głośno, a nawet krzycząc. 
Osoby chętna mogą się zmieniać, można zmieniać słuchawki, wiadomości...

Czy zadanie było trudne?
Kiedy usłyszałeś wiadomość? W jaki inny sposób można przekazać wiadomość 
osobie niesłyszącej? (posługując się językiem migowym, pisząc, rysując...)

3. Jestem osobą głuchoniewidomą.
Zasłoń okularami przeciwsłonecznymi oczy, załóż słuchawki. Kolega pokaże ci 
przedmiot i powie co musisz z nim zrobić.
Przykładowe zadanie:
Wybrana osoba pokazuje jabłko i prosi, aby dać je dziewczynce w niebieskiej bluzce.

Czy zadanie było łatwe? Co można zrobić, aby pomóc w wykonaniu tego zadania?
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(mówić wyraźnie, głośno lub użyć języka migowego, określić dokładnie osobę, której
należy dać jabłko, powiedzieć gdzie ona jest, jak wygląda, można zaprowadzić do tej 
osoby-w uzgodnieniu z osobą niepełnosprawną, pamiętając o samodzielności osoby 
niepełnosprawnej)

Podsumowanie zajęć:
Czy osoby niepełnosprawne są inne? A może to my jesteśmy inni?
Czy łatwo być innym? Czy osobom niepełnosprawnym łatwo jest funkcjonować w 
naszym, sprawnym świecie? Czy należy bać się osób niepełnosprawnych? Jak 
możemy pomagać niepełnosprawnym?

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