
 
SCENARIUSZ LEKCJI INTEGRACYJNEJ 

 
Temat 1: Nawiązanie i umacnianie wzajemnych relacji   

       

Cele zajęć integrujących zespół klasowy: 

 nawiązanie wzajemnych relacji 

 bliższe poznanie się uczniów w klasie 

 umacnianie wzajemnych kontaktów 

 uświadomienie sobie znaczenia przynależności do danej klasy oraz roli 

współodpowiedzialności 

 
Metody: 

 pogadanka wprowadzająca 

 zestaw ćwiczeń 

 szczegółowa instrukcja słowna nauczyciela 

 dyskusja 

 pogadanka podsumowująca 

 
Środki potrzebne do zajęć: 

 krzesła w ilości uczniów w klasie 

 2 piłeczki do tenisa ziemnego 

 
 
Przebieg zajęć: 

 

1. Czynności organizacyjne, wyjaśnienie młodzieży celów zajęć integrujących zespół klasowy, 

zachęcenie wszystkich uczniów z klasy do udziału w ćwiczeniach 

 

2. Wykonanie kolejnych ćwiczeń w oparciu o szczegółową instrukcję słowną nauczyciela; kolejność 

ćwiczeń jest bardzo ważna, gdyż budują one stopniowo zaufanie; ćwiczenia są następujące: 

a) uczniowie stoją w dwóch równych rzędach i kolejno (w rzędach na wyścigi) przekazują 

sobie piłeczkę do tenisa stołowego; najpierw „pod brodą”, następnie „czołami”, na końcu 

„biodrami” 

b) uczniowie stoją w kółeczku, rzucają do wybranej osoby piłeczkę do tenisa zadając tej 

osobie pytanie (ogólne lub osobiste); nauczyciel podkreśla, że uczeń może odmówić 

udzielenia odpowiedzi, gdy pytanie jest zbyt osobiste; (przykłady pytań: jaki jest twój znak 

zodiaku, jaki masz plan na sobotę, co robiłeś w wakacje, czym jest dla ciebie przyjaźń); 

czas trwania tego ćwiczenia – ok. 10 minut 

c) uczniowie dobierają się w pary (ważne, aby pary tworzyły osoby, które się mało znają); 

stojąc naprzeciw siebie patrzą sobie w oczy zachowując spokój; następnie pary się 

zmieniają i znów patrzą sobie w oczy (zmian powinno być 4 – 5, a jedna powinna trwać ok. 

minuty) 

po tych ćwiczeniach uczniowie wraz z wychowawcą siadają w kole i następuje dyskusja: jak się 

czuliście w każdym ćwiczeniu, co dało wam dane ćwiczenie, co czujecie teraz, itp., ważne jest, 



aby zachęcać uczniów do wypowiadania się, a nie zmuszać; po dyskusji następują kolejne 

ćwiczenia 

d) uczniowie stoją w kółeczku, jeden za drugim bardzo blisko siebie; na znak nauczyciela 

uczniowie siadają sobie nawzajem na kolanach; jeżeli ktoś się chwieje, daje znak i wszyscy 

uczniowie wstają; ćwiczenie wykonujemy do czasu, aż grupa usiądzie sobie „pewnie” na 

kolanach; następnie należy na komendę zrobić wspólnie dwa kroki (prawa noga do przodu, 

lewa noga do przodu); nauczyciel chwali grupę za poprawne wykonanie zadania; świadczy 

ono, że grupa już współpracuje (w czasie ćwiczenia nauczyciel jest w środku koła, instruuje 

i motywuje uczniów) 

e) uczniowie stoją w kółeczku, rzucają do wybranej osoby piłeczkę do tenisa mówiąc tej 

osobie komplement; ważne jest, aby osoba obdarzona komplementem odpowiedziała 

„dziękuję” 

po tej części znów następuje dyskusja (pytania podobne do poprzednich); do kolejnych ćwiczeń 

potrzebne są krzesła, należy dbać o bezpieczeństwo w czasie trwania tych ćwiczeń (od tych 

ćwiczeń można rozpocząć kolejną jednostkę lekcyjną) 

f) ustawiamy w kole tyle krzeseł, ilu jest uczniów w klasie; uczniowie zdejmują buty i 

wchodzą na krzesła; podczas tych ćwiczeń nauczyciel jest w środku koła, przekazuje 

instrukcję i czuwa nad bezpieczeństwem; uczniowie wykonują kolejno zadania: 

- ustawić się na krzesłach od osoby najniższej do najwyższej nie schodząc z krzeseł; 

nauczyciel wskazuje krzesła, na których mają stać osoby najniższa i najwyższa; w czasie 

ćwiczenia uczniowie mogą rozmawiać 

- trudność wzrasta: uczniowie muszą ustawić się na krzesłach wg rozmiarów stopy, ale nie 

mogą porozumiewać się werbalnie 

- trudność nadal wzrasta: uczniowie muszą ustawić się na krzesłach od najniższej osoby do 

najwyższej w klasie nie porozumiewając się werbalnie, a osoba przechodząca ma mieć 

zamknięte oczy 

- trudność wzrasta jeszcze bardziej: zadaniem uczniów jest zmieścić się na jak 

najmniejszej ilości krzeseł; nauczyciel po kolei zabiera krzesła mówiąc „a teraz zabiorę to 

krzesło” 

po tych ćwiczeniach ponownie następuje dyskusja w oparciu o wyżej zapisane pytania, ponadto 

nauczyciel uświadamia uczniom, że funkcjonowanie całej klasy, wykonanie powierzonego 

zadania, zależy od każdego ucznia z osobna; należy więc współpracować ze sobą, być 

otwartym na potrzeby i zadania klasy. 

 

3. Podsumowanie zajęć – pogadanka, wrażenia, ocena zajęć przez nauczyciela i uczniów. 


