
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

Dla speca od szkoły dla speca od przedszkola – część zadań można zmodyfikować np. 

zamiast napisać to agenci mogą powiedzieć, albo odbić swoje ręce – kodeks, który też można 

zmodyfikować lub można wykorzystać elementy tusa w domu podczas zajęć   

 

Osoba /osoby  prowadzące:  

Data : 

Czas trwania : 2 godziny lekcyjne  

Grupa : cała grupa TUS  

Środki : kamyczki, muszelki, małe guziki, listki , karteczki, arkusz papieru, pisaki  

 

lecz  muzyka może być puszczona w tle podczas wykonywania poszczególnych zajęć, może 

ale nie musi   

 

 Cele : 

-integracja uczestników oraz trenera/trenerów bo już wiecie, że lepiej jest we dwoje tusa 

prowadzić 

-budowanie zaufania  

-ustalenie norm i zasad – kontrakt  

- rozwijanie właściwego i akceptowanego zachowania w nowym miejscu 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w nowej grupie 

- rozwijanie umiejętności słuchania 

 

Przebieg zajęć: 

 

1.Powitanie – prowadzący się  przedstawia i wskazuje  swój gest– cała grupa powtarza ten 

gest i podaje swoje imię.  

 

2. Osoba prowadząca mówi dlaczego się spotykamy oraz co będziemy ćwiczyć na 

dzisiejszych zajęciach 

 

3.Rozmowa kierowana na temat uczuć i ustalenie jak w danym dniu się czujemy – KCIUK 

(wskazanie na dół -czujemy się źle, kciuk do góry -czujemy się super, kciuk na bok czujemy 

się tak sobie) 

 

4. Zabawa „Krzesła” 

Uczestnicy siadają na krzesłach w kręgu. Krzeseł jest o jedno mniej niż osób biorących udział 

w zabawie. Osoba, która nie ma  krzesła stoi pośrodku kręgu i kończy zdanie „Ci,którzy tak 

jak ja lubią...” albo „Wszyscy Ci,którzy mają...”. Wszyscy uczestnicy,którzy należą do 

kategorii osób „wywołanych” przez osobę stojącą muszą zamienić krzesło na którym siedzą 

na inne. Zadaniem osoby stojącej jest zajęcie miejsca na jakimś krześle. Osoba która 

pozostała bez krzesła staje pośrodku kręgu i kontynuuje zabawę ponownie kończąc zdania 

„Ci,którzy tak jak ja lubią...” albo „Wszyscy Ci,którzy mają...”. 

 

Podsumowanie zabawy : Prowadzący pyta, czy uczniowie dowiedzieli się  czegoś nowego na 

swój temat czegoś nowego ? ( upodobania, zainteresownia, ulubione smaki).?  Na koniec 

można zapytać : Czy to możliwe,by we wspólnych zabawach, ćwiczeniach dowiadywać się o 

sobie nowych rzeczy. 

 



5.Zabawa – współpraca  

Dzielimy grupę na 3-4 osobowe zespoły, wiadomo mogą być mniejsze jak mało agentów  

 

Uczestnicy zamykają oczy i rozdajemy im cztery rodzaje przedmiotów (kamyczki, muszelki, 

guziki, listki. Uczestnicy muszą poznać swoje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku, a potem 

je schować i to tak żeby inni nie znaleźli. Każdy musi opisać przedmiot, który miał i odszukać 

inne osoby, które mają ten przedmiot co on. Właśnie w taki sposób grupa dzieli się na 

mniejsze. Pamiętajcie ilość przedmiotów i rodzaje dostosujcie do ilości dzieci w grupie  

 

 6. Zabawa „Zaufanie- co to znaczy?” 

Praca w podgrupach z pierwszego zadania. Szukanie odpowiedzi na pytanie w tytule. Plus na 

: Komu ufasz ? Dlaczego komuś ufasz / nie ufasz? Co jest niezbędne żeby komuś zaufać ?. 

Dzielenie się odpowiedziami z pozostałymi podgrupami. 

 

Podsumowanie zabawy : Pytanie do uczestników- czy dowiedzieli się o sobie czegoś nowego 

? Czy trudno było im wykonać to zadanie ? 

 

7. Zabawa „Zaufanie- definicja” 

Uczestnicy dostają 5 karteczek i pisak.  

Każdy z uczestników dostaje pięć karteczek i flamaster. Uczniowie wpisują na karteczkach 

skojarzenia ze słowem zaufanie. Na każdej jedno. Następnie do dużego arkusza z napisem w 

centrum „ZAUFANIE” uczniowie przyklejają dookoła napisu karteczki tworząc skojarzenia 

„w gwiazdę”. Sprawdzamy które skojarzenia najczęściej się powtarzają. Wypisujemy 

skojarzenia w kolejności ilości ich powtórzeń na karteczkach. Stworzą one grupową definicję 

zaufania. Grupa pracując będzie mogła się do niej odwoływać. Podsumowanie: Prowadzący 

odczytuje grupową definicję zaufania. Pyta uczestników czy może być ona pomocna w pracy 

grupy. 

 

8. „Kontrakt grupowy” 

Uczestnicy piszą na karteczkach sytuacje, których boją się, że mogą ich spotkać w grupie. 

Prowadzący ma za zadanie zebrać karteczki, następnie odczytuje je głośno. Grupa ma za 

zadanie zamienić obawy w zasady kontraktu. np. boje się wyśmiania – nie śmiejemy się z 

innych  

boje się, że grupa nie będzie słuchała tego co mówię- wzajemnie się słuchamy  

 

Pamiętajcie, że możecie Wy-jako prowadzący dodawać te zasady, które nie padły ze strony 

uczestników, a Wy uważacie je za koniecznie w pracy z ta grupą  !   Jesteście trenerami i 

macie do tego prawo- a co !  

  

Podsumowanie zabawy : Gdy nastąpi spisanie zasad prowadzący odczytuje je głośno i pyta 

uczestników, czy będą ich przestrzegać – jeśli tak- podpisują się pod nimi.  

 

 

9. Podsumowanie  zajęć ( krótko zwięźle i na temat, gdyż zawsze na tzw. „rundkach 

kończących” na różnych kursach i szkoleniach ja na pytania typu : Z czym kończysz zajęcia ? 

Co wynosisz z zajęć ? itd. Zawsze kłamię bo chce wiecie, żeby tak pięknie zabrzmiało bo 

przecież nie będę mówić nieskładanie albo pojedynczymi zdaniami jak inni słuchają. Więc 

nie dokładajmy agentom więcej stresów) 

  



Zakończenie zajęć : Dzisiaj na zajęciach podobało mi się…..+ kciuk 

 

 

Dla Rodziców  

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 

 

Propozycja na ten tydzień 

Na ten tydzień proponuje zestaw rozwijający prawidłowe umiejętności  emocjonalne. 

Odwiedzimy też emocjonalne krainy, pobawimy się w pantominę ,  

 

Zabawa nr 1  

Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, radości i smutku” ( cała rodzina może w niej 

wziąć udział. Proszę, aby jedna osoba czytała poniższy tekst. Zadaniem pozostałych będzie 

wykonywanie przeczytanego opisu. Każda kraina znajduję się w innym miejscu 

pomieszczenia, można do poszczególnych stacji dodać odpowiednie minki oraz włączać 

odpowiednią do krainy muzykę) 

 

Wszyscy członkowie rodziny  ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości, tutaj ludzie 

chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą. 

Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w krainie smutku. Tutaj ludzie chodzą markotni, 

płaczą, Na końcu pociąg rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, 

życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami serdecznie.  

Na koniec proszę wspólnie porozmawiać o tym, w której krainie  każdemu podobało  się 

najbardziej i dlaczego?  

 

Zabawa nr 2 

Zabawa pantomimiczna "Miejsce po mojej lewej stronie jest wolne, zapraszam na nie np. i 

tu pada imię brata, siostry lub mamę, tatę  pod postacią np. Kota”  itd. Zabawę powtarzamy. 

Zadaniem wskazanej osoby jest przyjście do osoby ją zapraszającej pod podaną postacią. 

 

Zabawa nr 3  

Zabawa „Start rakiety” – wysyłamy złość oraz wszystkie nasze negatywne emocje, z którymi 

jest nam źle, w kosmos. 
 

Proszę, aby wszyscy z Państwa  bębnili palcami po podłodze, najpierw cicho powoli, a potem 

coraz szybciej i coraz głośniej 

Następnie proszę klaskać  w dłonie natężając  głośnością i we wzrastającym tempie 

A następnie proszę  tupać nogami, także tutaj zaczynamy cicho i powoli, a potem coraz 

szybciej i głośniej; 



 

Hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrasta, proszę wstać  gwałtownie ze 

swoich miejsc, wyrzucać z głośnym wrzaskiem ręce do góry – RAKIETA 

WYSTARTOWAŁA! 

 

Proszę powoli usiąść  na swoich miejscach .Uspokajamy ruchy, słychać tylko delikatny szum 

aż wszystko cichnie – rakieta znika za chmurami. I  jesteśmy radośni. 

 

Źródło : moje własne, „Zaradny kot” 

 


