
„JESTEŚMY GRUPĄ”
Zajęcia integracyjne dla kl. I gimnazjum

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań
wychowawczych. Stanowiżmudny, często swoisty, niekiedy jednak trudny do
osiągnięcia proces. W obliczu istniejących zagrożeń, jakie czyhają na dzieci
i młodzież, działania integrujące stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych
oddziaływań profilaktycznych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Uczeń kl. I gimnazjum znajduje się w podwójnie trudnej sytuacji
związanej ze zmianą środowiska szkolnego (nauczycieli, kolegów), a także
konstytuowaniem się nowej pozycji w klasie szkolnej. Jest na ogół osamotniony
we wchodzeniu w relacje z kolegami i koleżankami oraz „odczytywaniem”
wymagań wychowawcy i nauczycieli. Stąd też charakterystyczne jest
„trzymanie się” grupami absolwentów tej samej szkoły podstawowej. Trudna
sytuacja stwarza warunki do przeżywania wielu napięć i stresów, które
negatywnie wpływają na samopoczucie, obniżają możliwości uczenia się, a
czasem mogą być przyczyną niechęci do szkoły.

Zajęcia mają pomóc młodzieży zaadoptować się do nowych warunków
w nowej szkole i klasie, pomóc w integracji z grupą. Zajęcia mogą pomóc
uczniom zobaczyć siebie, innych ludzi koło siebie, siebie na tle innych.

Proponowanećwiczenia skłaniają do aktywności wszystkich uczniów,
ułatwiają wzajemne poznanie, wzmagają poziom integracji i spójności grupy
poprzez budowanie klimatu zaufania i otwartości.

Ważnym celem zajęć integracyjnych jest percepcja wychowawcy
w zupełnie innych wymiarach, nie jakonauczyciela nieustannie wymagającego,
sprawdzającego poziom wiedzy, osoby, której powinno się bać, lecz normalnego
człowiekaze słabościami, ale i cechami, które młodzi ludzie być może chcieliby
posiadać.

Główne cele zajęć to:

1. Ułatwienie młodzieży wzajemnego poznania się. Nawiązanie
satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami.

2. Bliższe poznanie wychowawcy, jego wymagań i oczekiwań, a także
poznanie przez wychowawcę młodzieży.

3. Próba sprecyzowania problemów klasowych i poszukiwanie sposobów
ich rozwiązania.

4. Uczenie poszanowania indywidualności każdego człowieka.
5. Praca nad udzielaniem informacji watmosferze wzajemnego zaufania

i bezpieczeństwa.



6. Odreagowanie negatywnych emocji, zmniejszenie napięć i niepokojów
związanych z nową sytuacją szkolną

7. Akceptacja siebie, wzrost zaufania do innych.

Metody pracy:

1. Praca w małych grupach
2. Burza mózgów
3. Rundki
4. Dyskusja w grupie

Formy realizacji zajęć:

Zajęcia integracyjne mające formę warsztatów odbywają się w szkole,
w sali lekcyjnej. Obejmują 4-5 dwugodzinnych spotkań, bądź mogą być
realizowane w ciągu jednego dnia zajęć szkolnych.

W zajęciach uczestniczy wychowawca, jako członek grupy.
Bardzo ważną częścią proponowanych spotkań, rzutującą na ich

efektywność, jest ustalenie reguł wyznaczających pracę z klasą. Jest to więc
zawarcie kontraktu między osobą prowadzącą zajęcia, a młodzieżą, ustalający
zasady porozumiewania się w grupie:

• Nie oceniaj innych, nie krytykuj wszelkich zgłaszanych pomysłów.
• Mówienie po kolei.
• Zachowanie ciszy.
• Poszanowanie opinii innych.
• Dobra współpracaw zespołach.
• Aktywne uczestnictwo w zajęciach, nie przeszkadzanie.
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Spotkanie I

„POZNAJMY SIĘ”

Cele:
• Nawiązanie kontaktu.
• Ułatwianie wzajemnego poznania.
• Nauka słuchania innych.
• Budowanie zaufania wobec innych.

Materiały:
Papier, długopisy, karki z napisami: „Lubię”, „Nie lubi ę” , gazety.

Przebieg zajęć:

1. Nawiązanie kontaktu z uczniami. Zawarcie kontraktu.
2. Zapamiętywanie imion. Grupa tworzy koło. Każdy przedstawia się

mówiąc: „Mam na imię Anka”. Następna osoba mówi: „Mam na imię
Ewa,
a to jest Anka”. Kolejna: „Mam na imię Tomek, to jest Ewa, a to Anka”.
Zabawa trwa dopóki nie obejdzie całego kręgu.

3. Nastrój w kolorze.Każdy z uczestników określa w jakim kolorze jest jego
nastrój.

4. Z jakim kwiatem .... Siedząc w kręgu uczniowie po kolei określają,
z jakim kwitem kojarzy im się sąsiad siedzący po prawej stronie.

5. Podaj swój ruch.Wszyscy stoją. Każda z osób kolejno wchodzi dośrodka
i prezentuje dowolny ruch i dźwięk, pozostali naśladują.

6. Śpiewający Wojtek. Uczniowie po kolei przedstawiają się za pomocą
dominującej, wyróżniającej go cechy łącząc ją z imieniem, np. tańcząca
Kasia, odpowiedzialna Małgosia....

7. Komórki do wynajęcia. Uczniowie siedzą na krzesłach (jedno krzesło
mniej niż osób). Jedna osoba stojąca na środku ma za zadanie
zaprezentować się przed grupą, wypowiadając jedno zdanie na temat:kim
jestem.Reszta osób siedzi w tym czasie i słucha. Jeśli ktoś stwierdzi,że
wypowiedziane zdanie pasuje do niego, czyliże sam również mógłby coś
takiego powiedzieć na własny temat, wtedy szybko podnosi się z miejsca
i musi równie szybko znaleźć inne miejsce, na którym usiądzie. Jeżeli się
tak zdarzy,że nie znajdzie dla siebie miejsca, wtedy zostaje naśrodku
i ma to samo zadanie co poprzednik. Taki cykl powtarza się wielokrotnie.

8. Co lubimy u innych. Po kolei każdy z uczniów mówi, jakie cechy
charakteru ceni u innych ludzi. Z kolei uczniowie mówią, czego nie lubią
u innych.



9. Nieme przyjęcie. Każdy z uczniów otrzymuje dwa rodzaje kartek:lubię-
nie lubię. Wypisują na nich informacje na ten temat. Następnie przypinają
kartki do ubrania i chodzą z nimi po sali. Odczytują informacje wypisane
na kartkach innych osób, nie prowadząc rozmów.

10.Niedokończone zdania. Prowadzący po kolei odczytuje zdania, uczniowie
je kończą. Mogą to robić losowo, bądź po kolei.

11. Tratwa. Na podłodze rozkładamy kilka gazet. Uczestnicy chodzą po sali.
Na hasło:powódź wszyscy starają się wskoczyć na tratwę (gazetę) tak, by
nikt nie utonął. Potem sukcesywnie zmniejsza się ilość gazet.

12. Serce dzwonu.W grupach 6-7-osobowych uczestnicy stają w kręgu,
jedna z osób staje wśrodku, usztywnia swoje ciało, zamyka oczy
i poddaje się grupie, która wprawia ją w ruch podając delikatnie z rąk do
rąk, w różnych kierunkach. Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy znajdą
się w środku.

13.Zakończenie zajęć.

NIEDOKOŃCZONE ZDANIA

1. Dzisiaj czuję się........
2. Gdybym mógł pojechać gdzie zechcę, wybrałbym..............
3. Dwie rzeczy, które podobają mi się w sobie samym, to..............
4. Mój ulubiony pisarz (książka, kompozytor, piosenkarz).............
5. Jedna z najszczęśliwszych chwil mojegożycia................
6. Chciałbym,żeby.................
7. Najbardziej jestem szczęśliwy, kiedy.............
8. Uczę się.............
9. Jest mi smutno kiedy.........
10. Moje hobby to...............
11. Kiedy jestem sam, lubię..........
12. Dwa słowa opisujące mnie to...........
13. Najważniejsza cecha przyjaciela to moim zdaniem....................
14. Jedną z moich najlepszych cech jest..............
15. Jedną z moich ulubionych książek jest............
16. Prezent urodzinowy, który pamiętam, to...............
17. Moją rodzinę można opisać słowami..........
18. Mój ulubiony deser to...............
19. Moje najlepsze wakacje to..................
20. W przyszłości chciałbym zostać.................
21. Najbardziej w mojej klasie podoba mi się................
22. Chce mi się śmiać, kiedy............
23. Kiedy jestem zły.............
24. Złoszczę się, kiedy..................
25. Mój ulubiony napój to.............
26. Najbardziej w szkole nie lubię...............
27. W grupie...........
28. Jestem naprawdę dumny,że...............
29. Cieszę się kiedy............



30. Najczęściej chwalą mnie za................

Spotkanie II

„CO NAS ŁĄCZY”
Cele:

• Budowanie zaufania i samoświadomości.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Materiały:
kartki papieru, długopisy, kredki, kolorowe gazety, klej, nożyczki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie. Uczniowie mają przywitać się (przez podanie ręki) z jak
największą liczbą osób z klasy, w jak najkrótszym czasie.

2. Lista cech wspólnych. W obrębie klasy tworzy się grupy wg np. koloru
oczu, znaków zodiaku. Wyłonione grupy opracowują listę cech
wspólnych i przedstawiają ją pozostałym grupom.
Na koniec wyłania się cechy wspólne dla wszystkich grup.

3. Tajemnicza osoba. Uczniowie na przygotowanych małych karteczkach
wypisują swoje imiona. Następnie odbywa się losowanie jednej karteczki
z imieniem kolegi. Zadanie jest wynotowanie w pamięci swoich
spostrzeżeń, co umożliwi trafne scharakteryzowanie tej osoby. Pod koniec
spotkania każdy dostarcza informacji zwrotnych wybranej osobie przez:

- napisanie listu,
- wykonanie rysunku, na którym będzie przedstawiona jako kwiat,

przedmiot, zwierzę
- przedstawienie jej za pomocą koloru i uzasadnienie swojego

wyboru
- podanie tytułu filmu, książki, piosenki, które pasują do tej osoby.

4. Stylżycia.
I wersja: Collage – uczniowie za pomocą wycinków z gazet naklejanych
na kartkę mają przedstawić swój stylżycia.
II wersja: Podział klasy na 4-5 grup. Każda grupa otrzymuje arkusz
papieru, na którym ilustrują swój styl życia. Może to być indywidualny
rysunek każdego członka grupy, bądź praca zbiorowa.

5. Współpraca. Zapowiadam wycieczkę nad morze, na Mazury, w góry.
Grupa dzieli się na 4-6-osobowe zespoły. Przez 5 minut opracowują plan:
co ze sobą zabiorą, co będą robić.
Pytania kierowane do grup:

- W jaki sposób zdecydowaliście, co ze sobą zabrać?
- Czy wszyscy byli zaangażowani w pracę grupy?



6. Życzenia.Każdy z uczniów dostaje 4 karki – podpisuje je. Wszystkie
kartki są zbierane, mieszane. Uczniowie losują po 4 kartki – każda
z innym nazwiskiem. Na kartkach mają wypisać wyjątkowe życzenia dla
wylosowanych osób. Niech będą to treści, na których adresatowi naszym
zdaniem zależy. Następnie kartki wracają do adresata. Mogą oni
zaprezentować treść życzeń, bądź wyrazić swoją opinię o nich.

7. Ujawnienie tajemniczej osoby. Uczniowie wykonują dla wybranej na
początku osoby „prezent” w postaci listu, rysunku itp.

8. Zakończenie zajęć.

Spotkanie III

„ MOJE ZALETY I WADY”

Cele:
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości
• Ćwiczenie mówienia dobrze o innych
• Uświadomienie sobie zależności między komunikatami pozytywnymi,

a szacunkiem dla samego siebie

Materiały:
kartki z napisami: „Lubię Cię za........”, „Moje zalety”, „Moje wady”,
długopisy, karty znazwami zwierząt, szpilki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.Uczniowie w jak najkrótszym czasie mają się dowiedzieć co
jedli naśniadanie ich koledzy z klasy.

2. Chciałbym przedstawić..... . Uczniowie dobierają się parami. Ich
zadaniem jest zebranie takich informacji na swój temat, aby w jak
najlepszymświetle zaprezentować partnera kolegom.

- Jak czuli się przedstawiając innych?
- Czego nowego dowiedzieli się o sobie i kolegach?

3. Lubię Cię za.............. Uczniowie dobierają się w kilkuosobowe grupy.
Każdy dostaje kartkę z napisem: „Lubię Cię za .....”. Kartkę podpisuje
swoim nazwiskiem. Zgodnie ze wskazówką zegara uczniowie przekazują
sobie kartkę kończąc zdanie. Kartki wracają do właścicieli.

- Czy stwierdzenia kolegów zaskoczyły ich?
- Jakie cechy charakteru pozwalają zjednać sympatię innych?



4. Ogłoszenia.Uczniowie piszą ogłoszenie, w którym reklamują siebie jako
przyjaciela. Ogłoszenia wkładają do torby. Po kolei wyciągają jedną
kartkę, czytają i starają się odgadnąć, kto jest autorem tego ogłoszenia.
Starają się objaśnić, co pomogło odgadnąć autora.

5. Moje zalety i wady. Uczniowie wypisują na kartkach swoje zalety i wady
(rada – więcej uwagi poświęcać zaletom). Przypinają kartki do ubrania
i spacerują, rozmawiając na ich temat z zainteresowanymi osobami.

- Czy zdziwiła ich liczba zalet?
- Czego było więcej: zalet, czy wad?
- Czy można pozbyć się swoich wad?

6. Grupy zwierząt. Kartki z nazwami zwierząt (np.: koza, krowa, pies, kot,
owca, dzik itp.) w ilości odpowiadającej liczbie uczniów w klasie.
Odbywa się losowanie karteczek. Po czym naśladując głosy zwierząt,
wypisanych na kartkach, dobierają się w grupy. Następnie każda z grup
śpiewa w swoim zwierzęcym języku piosenkę „Panie Janie...”. Z kolei
tworzymy chór klasowy.

7. Zakończenie zajęć.

Spotkanie IV

„KODEKS MORALNY NASZEJ KLASY”
Cele:

• Rozwijanie współpracy
• Wyrabianie gotowości pomocy innym

Materiały:
kartki papieru, długopisy.

Przebieg zajęć:
1. Chciałbym, aby klasa wiedziała o mnie........ Każdy przekazuje klasie

jakąś szczególną informację o sobie.
2. Oferty.Uczniowie składają klasie ofertę: „Co mogę zaofiarować klasie?”.
3. Wrzuć strach do kapelusza. Każdy pisze na kartce zdanie: „W klasie boję

się ...”. Kartki wkładane są do pojemnika, odczytujemy głośno ich treść.
- Co pojawia się najczęściej?
- Jak można sobie z tym radzić?

4. Kodeks moralny naszej klasy.Podział klasy na 3 grupy, które opracowują
odpowiedzi na pytania:

- Co buduje więzi między ludźmi?
- Co niszczy więzi między ludźmi?
- Co należy zrobić, aby poprawić atmosferę i zacieśnić więzi

w klasie?



Pomysły grup prezentowane są na forum klasy, następnie wspólnie tworzą
kodeks regulujący życie w klasie: ustalają normy, zasady, reguły postępo-
wania obowiązujące w klasie.

5. Zakończenie zajęć. Podsumowanie pracy klasy, ankieta ewaluacyjna.

Program opracowała:
mgr Dorota Malankiewicz


