
Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji 

„GŁUCHA MOC – ANIMACJA, INTEGRACJA” 

Scenariusz nr 5 
do projektu „Głucha moc” 

„Pobawmy się!”

Cel: 
• nawiązanie kontaktu między dziećmi, 
• nauka współpracy, 
• nauka zdrowej rywalizacji, 
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, 
• kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć, 
• tworzenie więzi w grupie, 
• nauka szacunku i tolerancji, 
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie swoje i grupy, 
• kształtowanie poczucia przynależności do grupy. 

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

Pomoce: karteczki z obrazkami zwierząt, miseczka, piłeczka pingpongowa

Zabawy integracyjne:
Prowadzący wita uczestników. Prosi, aby uczestnicy ustawili się w kole i złapali się 
za ręce.

1. Uczestnicy trzymają się za ręce. Starają się wyczuć palce, dłonie kolegi. Gdy 
już „poznali” dłonie sąsiadów, prowadzący ściska dłoń sąsiada przesyłając 
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„impuls”. Kiedy impuls dotrze do następnej osoby, przesyła go dalej aż wróci 
do prowadzącego.

2.  Prowadzący prosi, aby uczestnicy dobrali się w pary. Jedna osoba z pary jest 
przewodnikiem. Prowadzi drugą osobę dotykając jej zewnętrzną część dłoni 
swoją zewnętrzną częścią dłoni, następnie zmieniają się. Osoby prowadzą się 
na zmianę dotykając się ramieniem, barkiem, plecami, kolanem... .

3.  Prowadzący dzieli uczestników na grupy – im mniejsza grupa, tym zadanie 
łatwiejsze. Grupy można zmieniać, zwiększać, zmniejszać. Uczestnicy 
ustawiają się jeden za drugim-pierwsza osoba to głowa gąsienicy. Prowadzący 
wskazuje sposób w jaki gąsienica jest połączona np. ręce leżą na ramionach 
poprzedzającej osoby, ręce są na biodrach poprzedniej osoby... . Prowadzący 
wyznacza zadania dla gąsienic: np. gąsienica musi iść do swojej koleżanki, 
która mieszka w prawym rogu sali, gąsienica porusza się zaczynając od prawej
nogi i wszystkie „części” gąsienicy poruszają się tak samo. Gąsienica idzie 
bardzo wolno na środek sali. Gąsienica idzie bardzo szybko do tyłu do swojego
domu. Prowadzący zwraca uwagę, aby gąsienica nie rozpadła się.

4.  Każdy uczestnik biega po wyznaczonym terenie lub jeśli jest mało miejsca, 
może chodzić – ale szybko. Uczestnicy zabawy podbiegają do siebie. Ich 
zadaniem jest (po podejściu do kogoś) podskoczyć i krzyknąć „hura!”. Jeśli 
druga osoba nie podskoczy i nie krzyknie w tym samym momencie – 
rozchodzimy się i szukamy kolejnej osoby. Jeśli obie osoby podskoczą w tym 
samym miejscu, to łączą się w parę i od tej pory poruszają się razem. Szukają 
nowej osoby (lub osób) i powtarzają zadanie, łączą się w większe grupy. 
Celem gry jest sprawienie, że dwie ostatnie grupy podskoczą w tym samym 
monecie i krzykną „hura!” – wtedy kończymy zabawę.

5.  Prowadzący zabawę mówi „zielone” i każdy uczestnik musi dotknąć czegoś 
zielonego. Osoba, która nie znajdzie rzeczy w zielonym kolorze, staje na 
środku sali i podaje nową komendę. Polecenia nie muszą ograniczać się tylko 
do kolorów, ale mogą dotyczyć też kształtów (okrągły, podłużny, kwadratowy 
itp.). Można dowolnie modyfikować zabawę i ustalać reguły np. każdy musi 
znaleźć swoją rzecz, nie mogą dwie osoby „mieć” tej samej rzeczy....

6.  Uczestnicy losują kartę z obrazkiem zwierzęcia, zachowując w tajemnicy 
przed innymi to, jakie zwierzątko im się trafiło. Prowadzący daje sygnał i 
wszyscy wtedy udają wylosowane przez nich zwierzę. Uczestnicy muszą 
zebrać się w odpowiednie grupy, np. zwierzęta leśne, domowe, koty, psy... 
Wygrywa zespół, któremu jako pierwszemu się to uda.  

7.  Uczestnicy siedzą w okręgu. Ochotnik wychodzi na środek grupy i zaczyna 
opisywać jedno dziecko z grupy. Opisuje wygląd i ubiór, np.: „Osoba, o której 
myślę, ma niebieskie oczy, ciemne włosy, białą bluzkę i różowe spinki”. 
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Zadaniem grupy jest odgadnięcie, o kogo chodzi. Kto pierwszy zgadnie, 
wychodzi na środek zespołu i opisuje kolejną osobę, którą inni mają odgadnąć.

8.  Głuchy telefon pokazywany: Drużyny kolejno ustawiają się w rzędzie, jedna 
osoba za drugą. Pierwsza osoba dostaje do pokazania hasło. Ma je pokazać 
drugiej. Druga osoba musi się domyśleć co to za hasło i pokazać je trzeciej itd. 
Ostatnia osoba w rzędzie ma powiedzieć jakie to hasło. W tym czasie pierwsza
drużyna patrzy jak idzie drugiej. Wygrywa ta z drużyn, która zgadnie 
prawidłowo więcej haseł. Zabawę można modyfikować: drużyny nawzajem 
wymyślają sobie hasło do pokazania, wymyśla je prowadzący...

9.  Prowadzący dzieli uczestników na pary. Jedna osoba ma piłeczkę, druga 
kubek lub miseczkę. Uczestnicy ustawiają się na wyznaczonych liniach w 
odległości kilku metrów. Zadanie polega na trafieniu piłeczką pingpongową 
tak, by nie wypadła. Osoby w parach zmieniają się.

Podsumowanie zajęć. Prowadzący pyta, którą zabawę uczestnicy chcieliby 
powtórzyć na następnych zajęciach. Uczestnicy wypowiadają się,ustalają odpowiedź.
Prowadzący podsumowuje dyskusję i kończy zajęcia.
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