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      ZAJĘCIA INTEGRACYJNE  

DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM 

 

Wprowadzenie: warsztaty mają pomóc młodzieŜy zaadoptować się do warunków w nowej 

szkole i klasie, pomóc w integracji z grupą. Głównym celem jest: poznanie siebie i integracja 

zespołu klasowego jako całości. 

Czas warsztatów: dwie godziny lekcyjne. 

 

1. Ustalenie z grupą zasad pracy podczas warsztatów. 

 

2. Powitanie za pomocą gestów. 

Uczestnicy stoją  w kręgu. Pierwsza osoba wita grupę wymyślonym gestem. Osoba stojąca po 

prawej stronie powtarza gest kolegi i dodaje swój wymyślony gest. Kolejna osoba powtarza 

gesty kolegów i wita się z pozostałymi swoim wymyślonym gestem, itd. 

 

3. „Moje imi ę mówi o mnie”. 

KaŜdy uczestnik pisze na kartce swoje imię pionowo. Następnie do kaŜdej litery dopisuje 

wyraz, zdanie przedstawiające jego pozytywne cechy, zalety, zainteresowania, u umiejętności, 

marzenia itp. Wyglądać to moŜe następująco: 

Rysuję dobrze karykatury. 

Opiekuję się zwierzętami. 

Marzę o podróŜy do Grecji. 

Energia mnie rozpiera. 

KsiąŜki lubię czytać. 

 

4. „Wszyscy, którzy…”.  

Uczestnicy siedzą w kręgu, dla jednej osoby brakuje miejsca siedzącego. Prowadzący wydaje 

komendę: np. „Wszyscy, którzy mają na sobie dŜinsy zmieniają miejsce”. Kto nie znajdzie 

miejsca prowadzi grę dalej, wydając komendę.  
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5. „Rozeta”. 

Klasę dzieli się na 5/6 osobowe grupy. KaŜda grupa otrzymuje arkusz papieru, na którym 

rysuje się kwiat. Ilość płatków odpowiada ilości uczestników w grupie. W środku rozety 

wpisujemy cechy wspólne dla wszystkich uczestników. Na swoim płatku kaŜdy wpisuje 3 cechy 

pozytywne, charakteryzujące tylko dana osobę. 

 

6. „Punkty oparcia”.  

Ćwiczenie przeprowadzamy w parach. Wymieniamy pewną liczbę. KaŜda para musi oprzeć 

się o podłogę w tylu punktach, ile wskazuje wymieniona liczba.  

 

7. „Zgadnij kto to”.  

Na kartkach osoby wypisują pięć swoich pozytywnych cech. Zdania mają zaczynać się od: 

„Jestem…”. Prowadzący zbiera nie podpisane kartki i wrzuca je do kapelusza. Po 

wymieszaniu losuje po jednej kartce i nagłos odczytuje cechy. Zadanie grupy polega na 

odgadnięciu, kogo charakteryzują cechy napisane na kartce.  

 

8. „Wymiana przedmiotami”.  

Grupa stoi w kręgu. KaŜda osoba wyobraŜa sobie jakiś przedmiot, rzecz, zwierzę itp. 

Uczestnicy prezentują pozostałym osobom co trzymają w rękach (rzeczy nie mogą się 

powtarzać). Prowadzący wydaje polecenie, by wszyscy zaczęli wymieniać się przedmiotami. 

WaŜne jest by jak najwięcej razy się wymienić. Na koniec sprawdzamy czy kaŜdy przedmiot 

jest (co zaginęło, co się powtarza). 

 

9. „Sąsiad do sąsiada”. 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący mówi po cichu alfabet, wskazana osoba mówi 

„stop”. Uczestnik kręcąc butelką losuje kolegę do którego mówi zdania, kończąc je wyrazami 

rozpoczynającymi się na wylosowaną literę: 

Lubię cię za… 

Będę cię karmił… 

Wysyłam cię do… 

Daję ci na drogę… 

Osoba, która była wylosowana kontynuuje grę. 
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10. Pantomima 

Osoby swobodnie poruszają się po sali. Prowadzący daje sygnał, w jakie grupy naleŜy się 

połączyć podając jakąś cyfrę. Następnie wydaje śmieszne polecenia. Zadanie wykonuje się 

bez uŜycia słów. 

Ćwiczenia w pojedynkę:  

- kelner z tacą w bardzo zatłoczonej restauracji, 

- chodzenie po wysokiej, mokrej trawie. 

Pary: 

- jedna z osób jest zepsutym samochodem, który trzeba wepchnąć do garaŜu, 

- podskakujemy razem jak piłki, 

- patrzymy sobie w oczy przez minutę, 

Trójki: 

- wszyscy śpieszą się pod jednym parasolem, do autobusu, 

- robimy krzesło straŜackie i niesiemy jedną z osób, 

 Czwórki: 

- piknik w lesie, 

- ratujemy kolegę, który wpadł do głębokiej kałuŜy. 

Piątki: 

- układamy pomnik naszej grupy, 

- pociąg pospieszny (tylko pierwsza osoba ma otwarte oczy. 

Szóstki: 

- stonoga, 

- litera alfabetu. 
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