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Tytuł zabawy 

 

Cel zabawy 

 

Część 

1 

 
1. Pomóż mi odgadnąć, kim jestem. 
 
2. Czy jesteś spostrzegawczy? 
 
3. Polecenia. 
 
4. Cebula.  
 
5. Rozbitkowie. 
 

 
o Nawiązywanie kontaktu. 

 
o Wzajemne poznanie się. 

 
o Integrowanie grupy. 

 
o Budowanie zaufania. 

 
o Doskonalenie wzajemnej 

komunikacji. 
 
 

 

Część 

2 

 
1. Moje uczucia. 
 
2. Aktorzy. 
 
 
3. Licytacja. 
 
 
4. Niedokończone zadania. 
 
 
5. Co się stało? 
 
6. Co zrobić? 
 

 
▪ Rozwijanie samoświadomości. 
 
▪ Uczenie się odkrywania emocji i uczuć oraz 

określania i wyrażania uczuć. 
 
▪ Rozwijanie empatii. 
 
▪ Rozwijanie umiejętności podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji i uzasadniania 
własnych racji. 

 
▪ Stymulowanie wyobraźni społecznej. 
 
▪ Zapobieganie agresji i wymuszeniom. 

 

 

 

 

 

 



Część 1 

1. POMÓŻ MI ODGADNĄĆ, KIM JESTEM 

Pomoce: kartki, agrafki lub szpilki. 

Wchodzącym do sali uczniom nauczyciel przypina na plecach kartki z nazwami postaci z bajek, legend 

i mitów, a uczniom starszym z nazwiskami ich idoli, aktorów, postaci z filmów, np.: Czerwony Kapturek, 

Smok Wawelski, Robin Hood, Harry Porter, Luck Skaywalker. Każdy uczeń chodząc po klasie i zadając 

pytania pozostałym osobom, próbuje zgadnąć, kim jest. Na zadawane pytanie wolno odpowiadać tylko 

„tak” lub „nie”. Kiedy uczniowie odgadną, kim są, przypinają sobie kartki z przodu i chodzą dalej, pomagając 

kolegom. 
 

Wskazówki: 

▪ W klasach młodszych można tę zabawę przeprowadzić, gdy dzieci siedzą w kręgu i losują dla siebie 

karteczkę z nazwą postaci. 

▪ W gimnazjum zabawa wzbudza duże zainteresowanie, gdy na karteczkach pojawiają się nazwiska 

idoli. 

2. CZY JESTEŚ SPOSTRZEGAWCZY? 
 

Jeden uczeń staje plecami do pozostałych, inny opisuje kolegę lub koleżankę z klasy. Ważne jest, by w opisie 

nie występował niekorzystny obraz przedstawianego ucznia. W ciągu określonego czasu osoba stojąca 

tyłem musi odgadnąć, o kogo chodzi. Jeśli zgadnie, wybiera do zabawy kogoś następnego z klasy, kto ma się 

odwrócić, i gra toczy się dalej. 
 

Wskazówka 

▪ Inny wariant ćwiczenia może polegać na tym, że osoba, która stoi tyłem zamiast słuchać opisu – 

może sama zadawać pytania, na które mogą paść tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”. 

3. POLECENIA 

Uczniowie poruszają się po klasie przy muzyce. Przerwa w muzyce (zarządza ją nauczyciel) oznacza 

wezwanie do wykonania określonego polecenia.. 

Przykłady poleceń: 

▪ Spójrz w oczy pierwszej z napotkanych osób. 

▪ Przywitaj się z osobą stojącą po twojej prawej stronie. 

▪ Dotknij kolan jak największej liczby osób. 

▪ Dotknij pleców osoby, która stoi najbliżej ciebie. 

▪ Uśmiechnij się do jak największej liczby osób. 

4. CEBULA 

Uczniowie ustawiają się, tworząc dwa kręgi. Dzieci, które stoją w kręgu wewnętrznym odwracają się do 

swych kolegów twarzą tak, aby tworzyć z nimi pary. Nauczyciel zadaje pytania, na które dzieci mają sobie 

wzajemnie odpowiedzieć. Po każdym pytaniu dzieci z kręgu zewnętrznego wykonują krok w prawą stronę. 

Zabawa kończy się w chwili, gdy każdy porozmawiał na przynajmniej jeden temat z pozostałymi dziećmi 

z klasy. 

Przykłady pytań: 

▪ Co robisz w czasie wolnym?  Jakie masz zainteresowania? 

▪ Jaki kolor lubisz najbardziej? Jaki film cię ostatnio zainteresował? 

▪ Jaka jest twoja ulubiona książka? Podaj przepis na twoją ulubioną potrawę. 

▪ Jaki powinien być twój chłopak (dziewczyna)? 

▪ Który przedmiot w szkole lubisz najbardziej? 



5. ROZBITKOWIE 

Pomoce: kartki i długopisy. 

Dzielimy dzieci w klasie na 4-5-6-osobowe grupy, poprzez losowanie, gdyż grupy powinny być przypadkowe. 

Uczniom mówimy, żeby negocjując w grupie, ustalili i zapisali na kartce, jakich 5 przedmiotów chcieliby 

zabrać ze sobą na bezludną wyspę. Należy zwrócić dzieciom uwagę na to, żeby dobrze przeanalizowały 

swoje propozycje, zanim zabiorą na wyspę rzeczy bezużyteczne, np. komputer tam, gdzie nie ma prądu. 

Po określonym czasie (10 min) wybrany przez każdą grupę przywódca odczyta listę zabranych rzeczy, 

objaśniając, dlaczego właśnie one zostały przez grupę wybrane. W następnym etapie zabawy nauczyciel 

prosi dzieci o skreślenie z ich list jeszcze 2 rzeczy. Zabawa skończy się zaprezentowaniem przez liderów grup 

listy 3 rzeczy, które można zabrać na bezludną wyspę. 

 

Wskazówka. Nauczyciel, dzięki obserwacji pracy i zaangażowania się w tworzenie listy, może poznać relacje 

zachodzące pomiędzy dziećmi w klasie oraz podział ról, jakie sobie wyznaczają. 

 

 

Część 2 

1. MOJE UCZUCIA 
Pomoce: karteczki z wypisanymi na nich stanami uczuć lub wykonana z tekturki duża kostka z wypisanymi 

na ściankach słowami: smutny, radosny, zaciekawiony, zawstydzony, zły, spokojny. 

Uczniowie siedzą w kręgu. Jeden z nich losuje karteczkę z nazwą uczucia lub rzuca kostką, a następnie 

opisuje chwile, kiedy doznaje uczucia, które wylosował. Następnie losowania dokonuje kolejna osoba 

i sytuacja się powtarza. 

Wskazówki:  

▪ Nauczyciel nie powinien ingerować w wypowiedzi dzieci, ani też sugerować im, co powinni mówić. 

Chodzi o to, by relacje dzieci były jak najbardziej osobiste i szczere, a nie najbardziej poprawne. 

▪  Ćwiczenie to trudno przeprowadzić w grupie, która dopiero się poznaje. Wypowiedzi są wtedy 

mało spontaniczne. 

2. AKTORZY 
Nauczyciel prosi, by każde z dzieci wybrało jedno z wypisanych na tablicy lub kartce zdań i powiedziało 

je głośno na jeden ze sposobów. 

Sposoby ekspresji: wesoło, ze strachem, niechętnie, żartobliwie, ze smutkiem, ze zdumieniem, ze wstydem, 

lekceważąco. 

Przykłady zdań:  

❖ Ale wysoko! 

❖ Jaka czarna ziemia? 

❖ Gdzie ta góra? 

❖ Zejdź natychmiast! 

❖ Nie pójdę tam! 

❖ Jaki piękny widok? 

❖ To niebezpieczne. 

❖ Pomogę ci. 

Uczniowie nie ujawniają sposobu, który wybrali do prezentacji. Stanowi to zagadkę dla pozostałych. 

Rozszyfrowanie sposobu ekspresji emocji zawartych w danej wypowiedzi można ułatwić, pytając dzieci: 

Jakie uczucia słyszeliście w tej wypowiedzi?, Jak czuliście się, słysząc zdanie wypowiedziane przez Olę?, Jak 

zachowywała się Ola, gdy je wypowiadała? 

 



3. LICYTACJA 
 

Pomoce: zestaw kartek, na których wypisane są pojęcia: las, brat, książki, komputer, rodzice, pies, jezioro, 

telewizja, piłka, powietrze, góry, szkoła, lalka Barbie, przyjaciel, wakacje, nauka… 

Na początku nauczyciel odczytuje wszystkie pojęcia z kartek. Kartki trafiają na aukcję, w której biorą udział 

wszyscy uczniowie. Zadaniem nauczyciela prowadzącego aukcję jest sprzedanie tych kartek. Każdy uczeń 

ma do wykorzystania określoną liczbę punktów, za które może kupować kartki, i nie może tej wartości 

przekroczyć. Po zakończeniu aukcji uczniowie odczytują pojęcia z zakupionych przez siebie kartek 

i wyjaśniają, dlaczego te właśnie pojęcia są dla nich ważne. 

Wskazówka 

▪ Dzieciom młodszym przyznajemy do wykorzystania mniejszą ilość punktów (10-20) i licytujemy 

mniej wyrazów 

4. NIEDOKOŃCZONE ZDANIA 
Nauczyciel prosi o dokończenie następujących zdań: 

❖ Czuję się zadowolony, gdy… 

❖ Czuję się zawiedziony, gdy… 

❖ Jestem zły, gdy… 

❖ Boję się, gdy… 

❖ Jestem zdziwiony, kiedy… 

❖ Czuję ulgę, gdy… 

Wskazówki. Jeżeli w trakcie ćwiczenia wystąpią trudności w dokończeniu zwrotu, nauczyciel może pomóc 

uczniowi, zadając mu dodatkowe pytania:  

                      - W jakiej sytuacji jesteś zadowolony? 

                     - Czujesz się dobrze? 

                     - Jesteś zdziwiony? 

                     - Czujesz się nieswojo? 

Mówienie o swoich uczuciach jest trudne nawet dla dorosłych. Dzieciom brakuje właściwych określeń 

i wyrażeń na ten temat. Dzieci młodsze zapytane o uczucia, często mówią o tym, co myślały lub wyobrażały 

sobie w danej sytuacji, np. Czułem, że on mnie nie lubi. W rzeczywistości wypowiedzi te nie wyrażają uczuć, 

ale myśli i oceny. Powinniśmy się też postarać, aby w ćwiczeniu wzięły udział wszystkie dzieci. 
 

5. CO SIĘ STAŁO? 
Pomoce: obrazki przedstawiające różne sytuacje społeczne. 

Nauczyciel prosi uczniów, by przyjrzeli się uważnie kolejnym obrazkom przedstawiającym np.  

o Dziecko wbiegające na ruchliwą jezdnię. 

o Chłopca i dziewczynkę rozmawiających na szkolnym korytarzu. 

o Płaczącego na ławce w parku chłopca. 

o Gromadkę młodzieży śpiewającą przy ognisku.  

o Matkę, która daje dziecku klapsa. 

o Dziewczynkę, która śmieje się na widok małego psa trzymanego przez policjanta. 

Uczniowie pracują w parach lub grupach i wymieniają przyczyny, które mogły spowodować określone 

zachowanie bohaterów sytuacji. Dzieci próbują znaleźć odpowiedzi na pytania:  

-Co czują osoby przedstawione na obrazkach?  

-Czy ich zachowanie spowodowane jest jedną, czy też wieloma przyczynami?  

-Jak bym ja zachował się w podobnej sytuacji? 

Wskazówka. Aby dzieci lepiej wczuły się w sytuacje przedstawione na rysunkach, nauczyciel może 

zaproponować, żeby przyjęły taką pozycję jak postać z ilustracji, np., aby usiadły skulone i udawały, 

że płaczą. 



6. CO ZROBIĆ? 
Pomoce: opisy i rysunki sytuacji zamieszczonych poniżej lub dla klas starszych same opisy. 

Nauczyciel prezentuje uczniom rysunki, czyta im opisy sytuacji i prosi dzieci o komentarz do nich. 

1. Mateusz znalazł na ulicy bezdomnego małego psa. Wie, że rodzice nie byliby zadowoleni, gdyby 

przyniósł go do domu. Co ty byś zrobił na miejscu Mateusza? 

2. Ola zgubiła w szkole telefon komórkowy, który pożyczyła od rodziców. Bardzo się boi powiedzieć o tym 

mamie. Jak postąpiłabyś na miejscu Oli? 

3. Dwaj chłopcy ze starszej klasy dokuczają małemu Jasiowi. Jaś boi się wychodzić na przerwy. Ostatnio 

zażądali od niego pieniędzy. Co ty byś zrobił na miejscu Jasia?  

4. Zuzia znalazła w parku portfel z dużą sumą pieniędzy, ale bez żadnych dokumentów. Od kilku miesięcy 

dziewczynka zbiera pieniądze na nowe rolki. Co zrobiłabyś na miejscu Zuzi? 

5. Jacek i Staś chodzą nad rzekę i kąpią się bez wiedzy rodziców. Ostatnio Jacek, który pływa gorzej niż 

Staś, wpadł w wir i zaczął się topić. Uratował go Staś i starszy chłopiec. Co byś zrobił na miejscu Stasia? 

Uczniowie pracują w grupach lub w parach i zastanawiają się, jak postąpiliby na miejscu bohatera sytuacji. 

Następnie grupy wybierają lidera, który przed całą klasą mówi, jakie rozwiązania wybrali i jakie były motywy 

ich decyzji. 

Wskazówka. Sytuacje należy dobierać stosownie do wieku dzieci. 

 

ĆWICZENIA DODATKOWE 
 

I N T E G R A C J A   G R U P Y    

 1. Przedstawienie się. 

            Uczniowie siedzą w kole – „ Mam na imię … i lubię…”. ( Uczeń podaje imię ulubionego bohatera 

literackiego lub filmowego.) 
 

2. Zabawa „Pozwólcie, że wam przedstawię…” 

            Grupa dzieli się na pary. Jedna osoba opowiada drugiej o sobie przez 3 minuty, później następuje 

zmiana. Na zakończenie na forum klasy każdy przedstawia swojego partnera zgodnie z tym, co przed chwilą 

od niego usłyszał. Dyskusja – Jak to jest, gdy trzeba komuś mówić o sobie, szczególnie, jeśli mało go znamy. 

Jakie uczucia powstają w nas, gdy słyszymy, że inni mówią o nas. 

  

3. Zabawa „ Wspólnie zdania” 

            Uczniowie dobierają się w pary. Każda para szuka innej dwójki. Pary stają naprzeciwko siebie 

i prowadzą ze sobą rozmowę w taki sposób, aby każda z par mówiła jedno zdanie, wypowiadając wyrazy 

na przemian, tzn. raz jedna, a raz druga osoba. Temat dialogu dowolny. 

  

4. Zabawa „ 20 pytań” 

            Jedna osoba wychodzi z Sali. Pozostałe ustalają dowolny obiekt, który ma odgadnąć osoba znajdująca 

się za drzwiami. Aby odgadnąć musi po powrocie do klasy zadawać grupie pytania (ma ich maksymalnie 20). 

Pytania muszą być tak sformułowane, aby możliwa była na nie odpowiedź „ tak” lub „ nie”.  

  

5. Ustalenie reguł pracy w grupie. 

            Klasa dzieli się na zespoły 8-10 osobowe. Małe grupy wymyślają i zapisują na kartkach zachowania, 

które według nich ułatwiają pracę w grupie i te, które ją utrudniają. Na forum klasy, na dużym arkuszu, 

robimy zbiorczą listę zachowań pożądanych i niepożądanych. 

            Dyskusja nad poszczególnymi punktami listy. Przyjęcie każdego punktu musi być zaaprobowane przez 

większość klasy. Arkusz należy powiesić na widocznym miejscu i powinien on towarzyszyć uczniom 

na każdym spotkaniu. 



6. Zabawa, „ Kto zapamięta najwięcej?”  

            Potrzebne – kartka papieru i coś do rysowania. 

            Odczytujemy opowiadanie ( tylko raz) 

„ Oto jest ogromna budowla. Cała wykonana z niebieskożółtych kwadratowych płytek. Ma 10 pięter. 

Na każdym piętrze jest po 7 okien. Na szczycie błyszczy czerwona kopuła zakończona szpicem. Budowlę 

otoczono parkan zrobiony z pojedynczych desek. Dookoła kręci się mnóstwo ludzi.” Zadaniem uczniów jest 

zapamiętanie i narysowanie jak najwięcej ilości szczegółów. Każdy pracuje samodzielnie. 

  

7. Wspólne rysowanie- opowiadania  na dużym arkuszu papieru. 

 „ Była piękna pogoda. Poszedłem na spacer. Po kilku chwilach spaceru leśną drogą doszedłem do pięknego 

domu otoczonego drzewami i malowanym parkanem. Dom był jednopiętrowy, cały opleciony dzikim 

winem. Dwa okna były zasłonięte kolorowymi zasłonkami. Wchodziło się do Noego przez ganek, 

na stopniach, którego wygrzewał się w promieniach słońca czarny kot. Dach domu pokryty był zielonymi 

dachówkami. W ogródku rosły tulipany, róże i niezapominajki. Była tam też mała sadzawka otoczona 

brunatnymi kamykami. 

  

 8. Linia TAK – NIE 

            Wyznaczamy na środku sali umowną linię: tak- nie. Uczniowie w zależności od określonego 

stwierdzenia, prezentowanego przez prowadzącego ustawiają się albo po stronie „TAK” albo po stronie 

„NIE”: 

- jestem odważny 

- lubię czekoladę 

- umiem jeździć na łyżwach 

- często się przeziębiam. 

  

 9. Przewodnik „ niewidomego”. 

             Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba z pary zamyka oczy, druga staje się przewodnikiem 

po sali. Trzymając się za rękę i chroniąc przed niebezpieczeństwem oprowadza „ niewidomego” kolegę, 

dbając, aby zapoznać go z jak największym obszarem. Po 3 minutach następuje zmiana.  

Rozmowa o odczuciach, jakie budzi chodzenie bez możliwości widzenia otoczenia, a jakie sytuacja 

odpowiedzialności za drugą osobę uzależnioną od nas. 

  

10. Kwiatek – ulubiony ( rysunek) 

Uczniowie otrzymują „Kwiat”. Wypełniają go. Następnie starają się odnaleźć osoby, z którymi mają 

najwięcej wspólnych „ulubionych’. 

 

11. Zabawa „ Gdyby ta osoba była … to…” 

            Wszyscy siadają w kręgu. Jedna osoba wychodzi z klasy. Pozostali ustalają, o kim będą mówili. 

Po powrocie osoba ma za zadanie zgadnąć, o kim jest mowa. Zadaje pytania: „Gdyby ta osoba była np. 

kwiatem, to, jakim? ( Drzewem, książką, zwierzęciem, kolorem, literą). 

Osoba w kręgu zadaje pytanie każdemu. Gdy wszyscy udzielą odpowiedzi, uczeń musi odgadnąć, o kim 

mówili i powiedzieć, co naprowadziło go na właściwy trop i rozwiązanie. 

 

 12. Moje samopoczucie 

             Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy mówi o swoim samopoczuciu. Rysuje portret, jako drzewa. Rysunki 

położyć na podłodze rysunkiem do dołu. Każdy podchodzi do stosu, wyciąga jeden rysunek i mówi, kto 

według niego mógł go wykonać, dlaczego. Potem inne osoby z klasy mogą podzielić się swoimi uwagami na 

temat rysunku, „ Co czuję, gdy na niego patrzę?”. 


