
Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji 

„GŁUCHA MOC – ANIMACJA, INTEGRACJA” 

Scenariusz nr 4 
do projektu „Głucha moc” 

„Poznajmy się! Jesteśmy podobni!”

Cel: 
• nawiązanie kontaktu między uczestnikami zajęć, 
• nauka współpracy, 
• nauka zdrowej rywalizacji, 
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, 
• tworzenie więzi w grupie, 
• nauka szacunku i tolerancji.

Metody: nauka przez zabawę,
Formy pracy: grupowa, w parach

Pomoce: chusta animacyjna, maskotka, miś, trójkąty równoramienne wycięte z 
papieru i kredki

Przebieg zajęć:
1. Prowadzący prosi, aby uczestnicy ustawili się w kole i znaleźli cechy wspólne 

ubioru swojego i innych osób. Podczas wykonywania zadania, uczestnicy 
mogą do siebie podchodzić, przemieszczać się. Po zakończeniu poszukiwań 
uczestnicy wymieniają podobieństwa, które znaleźli używając imion innych 
uczestników.

2.  Zabawa „przebieganie pod chustą”- uczestnicy trzymają chustę za uchwyty, 
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podnoszą ją lub opuszczają zgodnie instrukcją prowadzącego. Prowadzący 
wskazuje, kto ma zmienić miejsce, np. osoby z zielonymi oczami, osoby o 
imionach zaczynających się na..., dziewczynki, osoby, które lubią psy... . W 
momencie, kiedy chusta jest wysoko podniesiona – uczestnicy przebiegają pod
nią i zamieniają się miejscami. 

3.  Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący podaje miękki przedmiot (piłka, 
maskotka). Rzucamy do innych osób w kręgu tym przedmiotem i mówimy 
swoje imię i imię odbiorcy np. „Kasia do Ani”, „Ania do Basi”. 

4.  Uczestnicy siadają w kręgu, jedno miejsce jest wolne. Osoba, która ma po 
lewej stronie puste miejsce mówi: "Chciałbym, aby koło mnie usiadła osoba, 
która tak jak ja lubi np. lody śmietankowe". Wszyscy, którzy lubią lody starają 
się zająć puste miejsce. Kto pierwszy ten lepszy. Powstaje znowu puste 
miejsce itd.  Zabawa trwa, można ją zmieniać. Zamiast " lubi..." można mówić 
" jest...(np. internautą)", " ma...(np. rower) . 

5. Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący wyjaśnia, że każdy po kolei mówi 
swoje imię i dodaje „na bezludną wyspę zabiorę.... -jakąś rzecz, zwierzę, 
roślinę na pierwszą literę jego imienia” np. Artur -na bezludną wyspę zabiorę 
arbuza, Rafał- zabiorę rower. Kolejne osoby powtarzają wszystkie poprzednie 
imiona oraz przedmioty i dodają swoje. 

6.  Prowadzący bierze misia i mówi „Mam na imię... np.: Tomek, a to jest miś” i 
podaje go następnej osobie. Osoba, do której się zwrócił, bierze od niego misia
i mówi „Nazywam się... np.: Monika, to jest miś, dostałam go od Tomka. 
Następne osoby, biorąc przedmiot muszą powtórzyć imiona wszystkich 
poprzednich osób. Jeżeli graczy jest zbyt wielu, to możemy wymienić imiona 
tylko pięciu lub dziesięciu graczy przed nami. 

7.  Prowadzący rozdaje uczestnikom trójkąty równoramienne wycięte z papieru i 
kredki. Każdy rysuje swój proporczyk, wpisując wyraźnie swoje imię i coś 
związanego ze swoim hobby, ulubionym przedmiotem, ulubionym zajęciem 
lub cechą charakteru. Prowadzący prosi uczestników o omówienie swojej 
pracy. Można grupować uczestników według imion, tego co lubią... .

8. Prowadzący prosi, aby każdy z uczestników powiedział, która z zabaw 
najbardziej mu się podobała i dlaczego. Uczestnicy odpowiadają na pytanie, 
prowadzący podsumowuje odpowiedzi i kończy zajęcia.
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