
Scenariusz zajęć dla przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej i domu 

Temat zajęć : Poznajmy się bliżej 

Cele:
- pokazujemy agentom pozytywne cechy osobowości

-stwarzamy agentom możliwości doświadczeń, które korygują zaburzone funkcje społeczne 

-stwarzamy agentom sytuacje dające puczucie bezpieczeństwa, otwartości i szczerości

-współdziałamy w grupie 

Formy :

-indywidualna

-grupowa

Pomoce:bębenek lub inny prowizorczny instrument, zdjęcia agentów, kolorowe gazety

Metody:

-czynne 

aktywizujące, burza mózgów, aktywność własna twórcza , zabawy 

Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca 

1."Dłonie"

Witamy się z dziećmi poprzez podanie ręki.

Część właściwa

2. "Dotyk" 

Siedzimy w kole. Jesteśmy wszyscy odwróceni plecami. Dotykamy się po plecach wzajemnie i  
przekazujemy sobie wzajemnie dotyk. Dotyk może być podawany do treści jakiegoś wiersza, np.

Idzie pani: tup, tup, tup,

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,

skacze dziecko: hop, hop, hop,

żaba robi długi skok.

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,



kropi deszczyk: puk, puk, puk,

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,

a grad w szyby łup, łup, łup.

Świeci słonko,

wieje wietrzyk,

pada deszczyk.

Czujesz dreszczyk?

3."Siądźmy razem" 

Agenci stoją w kole, bokiem do koła i  trzymają ręce na tali.

Po usłyszeniu umownego sygnału próbują usiać po turecku.Potem powtarzamy ze zmianą kierunku.

4. "Zwierzątka" 

Agenci rozbiegają się po sali. Przydzielamy im nazwy zwierząt, które muszą się powtarzać i tak : 
mówimy pieski, kotki, myszki tańczą, albo kotki miauczą, albo kotki i pieski bawią się berka albi 
pieski stoją na jednej nodze itd.

5."Magiczny bęben"

Mówimy :  "Oto magiczny bęben. Możecie poruszać się tylko wtedy, kiedy on bije. Kiedy 
zamilknie wszyscy muszą stanąć bez ruchu w jakiejś pozie. Gdy to się stanie magiczny bęben 
powiększy swoją moc, wszyscy będą musieli wykonywać jego rozkazy. Uderzamy w bęben w 
zróżnicowanym tempie i podajmy agentom  polecenia np. :

-bądźcie miłymi kotkami
- złymi psami
- smutnym pajacykiem
- leniwym zającem
- wesołą małpką
- sennym misiem
- groźnym lwem itp.

6. "Mój świat" 

Agenci przyklejają na środku kartki swoje zdjęcie.Później z kolorowych gazet wycimnają ulubione 
rzeczy, potrawy, zajęcia, zwierzęta, to co lubią. Przyklejają wycinki na kartkę tworząc collage. 
Każdy agent przedstawia swoją pracę.  

7.Ćwiczenia relaksacyjne



Mówimy do agentów :  "Zamieniamy się w senne misie,  i kładziemy się na plecach i zamkamy 
oczy, oddychamy równo, lekko, swobodnie. Rozluźniamy  paluszki prawej ręki...lewej ręki... 
prawej nogi....itd. czujemy się spokojni, otwieramy oczy, poruszamy ręką, nogą.....siadamy. 
Mówimy głosem bardzo cichym i delikatnym aby agenci poczuli się odprężeni." 

Część kończąca 
Rozmowa z agentami na teamt zajęć.  
Zabawa "Dłonie" na pożegnanie 


