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Od wydawcy:

Niniejszy materia  zosta  przygotowany w ramach projektu "Wsparcie  organizacji

pozarz dowych poprzez system szkole ,  poradnictwa, promocji i wymiany informacji w

ramach Pozarz dowej Placówki Kszta cenia Doros ych” dotowanego przez Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich.

Przeznaczony  jest  dla  cz onków organizacji  pozarz dowych,  którzy  pracuj  z  dzie mi  w

wietlicach  rodowiskowych,  na  koloniach  itp..  Poradnik  ma  pomóc  w  przeprowadzaniu

dla nich atrakcyjnych, urozmaiconych zaj , aby czas wolny sp dzany po szkole nie

prowadzi  do zachowa  dysfunkcyjnych.

Stanowi owoc naszych 10-letnich do wiadcze  w pracy z dzie mi i m odzie ,  zarówno

w palcówce opieku czej, jak i na koloniach; szkole  przeprowadzanych dla animatorów

gier i zabaw, studentów pedagogiki,  nauczycieli itp.

Je li po przeczytaniu broszury, nasun  si  Pa stwu jakie  dodatkowe pytania, ch tnie

ymy informacjami.
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I. O DZIECIACH

Zapad a decyzja. B dziemy wychowawcami na kolonii. Obj cie funkcji wychowawcy

na  kolonii  jest  zobowi zaniem  podj tym  wobec  dzieci  i  ich  rodziców,  a  tak e  wobec

samego siebie, e w sposób najlepszy, na jaki mnie sta , b  realizowa  zadania, które

stan  przede mn  - WYCHOWAWC . Wykonanie podj tego obowi zku wymaga nie tylko

zadeklarowania  dobrych  ch ci,  cho  oczywi cie  s  one  w  tym  przypadku  ogromnie

wa ne,  ale  wymaga  tak e  pewnej  ilo ci  czasu  i  wysi ku,  które  trzeba  w  w  to

przedsi wzi cie jeszcze przed rozpocz ciem kolonii. Przede wszystkim trzeba mie

uprawnienia zdobyte po kursie dla kandydatów na wychowawców, ale  podstawowe

zagadnienia dotycz ce bezpiecze stwa na koloniach, a tak e pewne wybrane elementy z

metodyki pracy kolonijnej to nie wszystko. Trzeba rozumie  dzieci i mie  pod r  lub w

owie ca y repertuar narz dzi do ciekawego i aktywnego sp dzania z nimi czasu.

Jedn  z podstawowych spraw, w których musimy si  orientowa , s  prawid owo ci

rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Poni ej, w sposób bardzo uogólniony, zostan

omówione grupy wiekowe dzieci, z którymi przyjdzie nam pracowa  na kolonii. Podane

charakterystyki zosta y przedstawione bardzo skrótowo, z podkre leniem i uwypukleniem

tych momentów, które wydaj  si  szczególnie istotne dla wychowawcy kolonijnego.

Grupy najm odsze

Dzieci w wieku 7-9 lat nale  do bardzo "wdzi cznych" grup do pracy na koloniach,

ale w ród wychowawców nie ciesz  si  du ym wzi ciem. Powód jest  jeden -  trzeba si

przy nich ostro napracowa  i to bez chwili wytchnienia.

U  dzieci  w  tym wieku,  cho  sprawno  fizyczna  zosta a  ju  dobrze  wykszta cona,

mamy przewa nie do czynienia z psychiczn  niesamodzielno ci  i ca kowitym

uzale nieniem  od  opieki  osób  doros ych.  Wyjazd  na  koloni  jest  cz sto  pierwszym

oderwaniem si  na d szy czas od rodowiska rodzinnego i  zetkni ciem si  z  wieloma

nowymi  sytuacjami,  przed  którymi  dziecko  odczuwa  l k.  M odsze  dzieci  s  bardzo

wra liwe i labilne uczuciowo. atwo przechodz  od nastroju do nastroju i atwo poddaj

si  nastrojowi innych ludzi, zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym.

Zainteresowania  dziecka  w  tym okresie  s  bardzo  cz sto  krótkotrwa e  -  nie  umie

ono zbyt  d ugo skupi  uwagi  na jednym przedmiocie,  zabawie,  szybko si  nu y,  nawet

je li temat jest bardzo atrakcyjny. Zainteresowania uzale nione s  od bezpo rednich
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prze  i  dozna  dziecka,  a wi c  dotycz  ludzi  i  zdarze ,  w ród których yje,  ale

tak e postaci ze wiata wyobra ni, ba ni, filmów, ksi ek, których realno  w prze yciach

dzieci jest bardzo du a.

Dzieci w tym wieku potrafi  si  ju  bez wi kszego k opotu porozumie  za pomoc

owa mówionego, cho  ich zasób s ów jest ogromnie uzale niony od rodowiska

kulturowego. Na pewno natomiast nie mo na si  od nich spodziewa , nawet je li potrafi

pisa , przekazania w sposób adekwatny swoich my li na pi mie. Pisaniu listów, czy

kartek  do  rodziców,  musimy  towarzyszy  nie  dlatego,  eby  je  kontrolowa ,  ale  aby

pomóc  dzieciom  w  wyra aniu  tego,  co  chc  napisa .  Nie  spodziewajmy  si  wi c

zainteresowania zabawami, przy których trzeba co  pisa .

Dzieci m odsze (ale ju  w wieku szkolnym) nie odczuwaj  jeszcze powa niejszych

problemów  zwi zanych  z  odmienno ci  p ci.  Podzia  na  grupy  ch opi ce  i  dziewcz ce

wynika raczej z przyczyn organizacyjnych i nieco lepszej sprawno ci fizycznej ch opców.

Nie  s my  jednak,  e  dzieci  w  tym  wieku  nie  b  zainteresowane  w asn

seksualno ci .  Pami tajmy,  e  kontakt  ze  rodkami  masowego  przekazu  zmieni  i

poszerzy  zasób wiedzy wspó czesnego dziecka na ten temat.

Najbardziej odpowiadaj ce potrzebom tego wieku s  zabawy ruchowe, tematyczne

(anga uj ce wyobra ni  dziecka) oraz oparte na wspó zawodnictwie - ale wszystkie one

musz  trwa  stosunkowo krótko. Z du ym powodzeniem mo na zainteresowa  dzieci

elementami turystyki. Najlepiej jest to zrobi  organizuj c niezbyt forsowne wyprawy,

które  w  odró nieniu  od  spacerów  musz  mie  wyznaczony  do  osi gni cia  cel  -  np.

doj cie do okre lonego miejsca lub zbieranie czego  po drodze.

Dzieci  w  m odszym wieku  szkolnym ch tnie  czytaj  lub  lubi ,  gdy  s  im  czytane

ksi ki. Du ym powodzeniem ciesz  si  jeszcze ba nie. Opowiadane lub czytane przez

wychowawc  wieczorem  w  sypialni,  mog  sta  si  mi ym  zwyczajem,  ko cz cym

ruchliwy kolonijny dzie . Musimy tylko pami ta  o tym, aby nie zawiera y one elementów

wywo uj cych  l k  lub  pobudzaj cych  niew ciwie  wyobra ni  u  dziecka,  do  czego  w

obcych  warunkach  kolonijnego  ycia  jest  ono  cz sto  sk onne.  Zainteresowaniem ciesz

si  wszelkie zaj cia wietlicowe - rysowanie, malowanie itp. Pami tajmy tylko, by na

zako czenie konkursu plastycznego nagrodzi  wszystkie dzieci - np. przez umieszczenie

rysunków na wystawie.

Inn  ciekaw  cech  najm odszych jest ogromny kult dla obrz du - specyficznych

zachowa , s ów i gestów towarzysz cych tym samym sytuacjom. Wi e si  to równie  z



4

potrzeb  poczucia bezpiecze stwa, któr  daje w nie powtarzalno  sytuacji, a

tak e  nieco  "magicznym"  jeszcze  sposobem  patrzenia  na  wiat  i  zami owaniem  do

zabawy.  Zawi e  wyliczanki  i  powiedzonka,  przekr canie  s ów  wed ug  jakiego  "klucza",

tajne sposoby porozumiewania si  - wszystko to ma u nich wielki popyt i mo e sta  si

dobrym  no nikiem  dla  pracy  wychowawczej,  a  dla  dzieci  atrakcyjnym  elementem

zabawy.

W tej grupie wiekowej, chocia  najwi cej jest egoistycznego zachowania, skarg,

ótni, ch ci indywidualnego sukcesu i wyró nienia si , dzieci maj  ju  opanowane

pewne zasady wspó ycia spo ecznego - zw aszcza te, które przez wiele godzin bawi  si

z rówie nikami bez opieki doros ych. Powszechna jest ju  umiej tno  podporz dkowania

si  wspólnie ustalanym przepisom gry, brania udzia u w zaj ciach z podzia em ról,

dzielenia si  z kolegami swoj  w asno ci . Jednak e na kolonii, a zw aszcza je li dzieci s

na niej po raz pierwszy i w pierwszych jej dniach, obserwujemy cz sto regres zachowa

spo ecznych  i  cofni cie  si  jakby  do  bardziej  infantylnych  form  zachowania.  Jest  to

wynikiem zak ócenia poczucia bezpiecze stwa, które daje dziecku bezpo rednie i bliskie

zaplecze  rodzinne.  Typowym  przyk adem  takiego  regresu  s  bardzo  cz ste  k ótnie  o

asno , skargi typu "prosz  pani, ona usiad a na moim kocu" itp. Opieku cza postawa

wychowawcy, jego budz ca zaufanie blisko , powinna dzieciom pomóc ten okres

przezwyci .

Przy kszta towaniu stosunków spo ecznych w grupach najm odszych trzeba k

bardzo  du y  nacisk  na  kole stwo  (np.  chwal c  tego,  który  pomóg  koledze  zas

ko),  a  tak e  na  umiej tno  wspó dzia ania  w  zespole  (np.  przy  budowie  zamku  z

piasku).

Ze wzgl du na trudno ci z wykonywaniem zada  realizowanych przez d szy czas

najm odsze  grupy  z  du ym  wysi kiem  osi gaj  sukcesy  we  wspó zawodnictwie

kolonijnym,  gdy  jego  poszczególne  etapy  trwaj  d ej  ni  par  dni.  Ich  dobra  wola

za amuje si  stosunkowo szybko, je li nie wzmocni jej jaki  namacalny sukces.

Dziewczynki,  przy  nieco  wi kszej  sk onno ci  do  pos usze stwa  ni  ch opcy,  przejawiaj

zazwyczaj mniejsz  solidarno  i bardziej ceni  osobisty sukces od sukcesu ca ego

zespo u.

Przy  stosunkowo  du ej  dezorganizacji  panuj cej  w  grupie  i  niezbyt  wysokim

presti u  grupowego,  autorytet  wychowawcy  jest  zazwyczaj  tak  du y  i  samoistny,  e

wychowawca nie musi o niego specjalnie zabiega .
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Grupy rednie

Grupy rednie (10-13 lat) s  najlepszymi grupami do pracy na kolonii. Zabiegaj  o

nie  wszyscy  wychowawcy,  a  wi c  szczególnie  nale y  poleci  je  wychowawcom

pocz tkuj cym.

Dzieci  w  wieku  10-11  lat  s  w  pe ni  harmonijnego  rozwoju  psychicznego  i

fizycznego. Ust pi y ju  trudno ci adaptacyjne, które mieli my okazj  zaobserwowa  w

okresie wcze niejszym, a najcz ciej nie wyst puj  jeszcze powa ne trudno ci zwi zane

z nadchodz cym procesem dojrzewania. Dzieci czuj  si  pewniej w wiecie doros ych.

Ich zdobyta wiedza pozwala na swobodne operowanie prostymi poj ciami t umacz cymi

rzeczywisto ,  a jednocze nie,  z  racji  naturalnych ogranicze  rozwojowych,  jest  na tyle

powierzchowna, e do dziecka nie dociera w pe ni wiadomo  skomplikowania

otaczaj cego je wiata. Ma wi c ono poczucie satysfakcji, adu, zadowolenia, wynikaj ce

z jego w asnej postawy i pozytywnego stosunku do zachodz cych wokó  niego zjawisk.

Jest  to  okres,  w  którym  dziecko  atwo  nawi zuje  kontakt  z  rówie nikami,  umie

wspó  w zespole, jest ch tne do podejmowania zaproponowanych przez zespó

zada ,  akceptuje  podsuwane  inicjatywy.  Jego  zainteresowania  staj  si  bardziej

ustabilizowane i trwa e, konkretyzuj  si  na okre lonych "hobby". Dziecko potrafi w

wiele zaanga owania w realizowanie swojej pasji, a jednocze nie jego umys  jest

otwarty, ch onie wiadomo ci i ciekawostki, dotycz ce wielu innych zagadnie . Ch opcy w

tym  wieku  maj  ju  sprecyzowane  zainteresowania,  lubi  co  tworzy  i  ogl da

konkretne efekty swojego dzia ania, s  aktywniejsi ni  dziewcz ta, którym cz ciej trzeba

podsuwa  pomys y, zach ca  do zrealizowania jakiego  zamiaru.

Sytuacja psychofizyczna sprzyja rozwijaniu autentycznej aktywno ci sportowej.

Sprawno  fizyczna wyzwala potrzeb  wy adowania rozpieraj cej si y witalnej. Moment

wspó zawodnictwa daje si  w pe ni pedagogicznie wykorzysta . Dziecko wytrwale walczy

o  zwyci stwo  dla  siebie  i  grupy,  potrafi  by  lojalne,  ponadto  imponuje  mu  postawa

"d entelme skiej gry". Dotyczy to nie tylko sportu, ale wszelkich dziedzin, w których

rywalizacja bywa stosowana jako rodek wychowawczy.

Pami tajmy jednak, e wspó czesna m odzie  dojrzewa wcze niej zarówno

biologicznie, jak i psychicznie. Wiek 11-13 lat zw aszcza dla dziewcz t jest momentem

przekroczenia progu w ciwej dojrza ci fizjologicznej, a dla przedstawicieli obojga p ci

rozpoczyna on okres zupe nie nowy, pe en konfliktów i napi , ostrych star  z doros ymi i

rówie nikami; poczucia w asnej doros ci i niezrozumienia tego faktu przez innych;
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rozbudzenia uczu  do przedstawicieli p ci przeciwnej, czasami platonicznych i

sentymentalnych, a czasami zupe nie jednoznacznych w swoim kszta cie i wymowie.

odzie  w tym wieku wymaga bardzo starannej i taktownej opieki. Jest dra liwa,

nie uznaje autorytetów opartych wy cznie na przes ankach formalnych, a jednocze nie

nie przyznaj c si  -  szuka oparcia i  pomocy w zrozumieniu tego wszystkiego,  co si  w

niej samej dzieje. Arogancja i upór s  cz sto poz  pokrywaj  prze ywan  niepewno  i

nieumiej tno  znalezienia w asnego miejsca w zaistnia ej sytuacji.

odzie  przede wszystkim chce wiele rzeczy wiedzie . Interesuj  j  sprawy

zwi zane z funkcjonowaniem ludzkiego cia a, biologi  i psychologi  mi ci. Moment

dojrzewania dla niektórych dziewcz t jest zaskoczeniem, czasami szokiem, nieraz ma on

miejsce  w nie  na  kolonii.  Nie  wszyscy  rodzice  potrafi  rzeczowo,  w  sposób  naturalny

przygotowa  dziecko do czekaj cych je przemian i prze . Czasami atwiej jest

odemu  cz owiekowi  rozmawia  na  ten  temat  z  kim  obcym,  do  kogo  ma  zaufanie.

Rozmowa  taka  ma  charakter  bardziej  anonimowy.  Kolonia  wydaje  si  by  w  tym

przypadku wietn  okazj , a wychowawca jest zawsze "pod r " i ma czas, eby

porozmawia .

Trzeba  stara  si  przezwyci  nieco,  w ciwy  dla  tego  okresu,  egocentryzm

odzie y. Skierowanie uwagi na innych ludzi, na szersze problemy ycia spo ecznego

atwi  m odym  przebrni cie  przez  konflikty  okresu  dojrzewania,  z agodzi  ich  ostro  i

sprowadzi  do  w ciwych  wymiarów  i  proporcji.  Musimy  tak e  przekona  m odzie ,  e

chocia  okres dojrzewania jest zwi zany z pewnym obni eniem sprawno ci fizycznej,

ruch na wie ym powietrzu, sport przyczyni  si  do prawid owego przebiegu

dokonuj cych si  w organizmie przeobra .

Dzieci  z  grup  rednich,  przy  dobrym  pokierowaniu,  mog  swemu  wychowawcy

najpe niej da  zazna  smaku pedagogicznych sukcesów. Naturalna zwarto  zespo owa

powstaje  tu  znacznie  szybciej  ni  w  innych  grupach.  Dzieci  atwo  akceptuj  swego

wychowawc . Jest to okres stosunkowo najwi kszego uspo ecznienia dzieci i wielkiej

potrzeby  wspó ycia  oraz  wspó dzia ania  z  rówie nikami.  Normy  i  zasady  wspó ycia

ustalone przez grup  s  pilnie  przestrzegane,  a wy amuj cych si  z  tych norm -  grupa

ostro pot pia. Precyzowanie norm wspó ycia jest w tym okresie wielk  pasj  dzieci, daje

si  to  najlepiej  zauwa  w  zespo owych  grach  sportowych.  Je li  jaki  przepis  gry  w

pi , jest niejednoznaczny, dzieci natychmiast to wychwytuj .
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Potrzeba  zdobycia  uznania  w  rodowisku  rówie niczym  wi e  si  z  do

wyczulonym poj ciem godno ci osobistej, zw aszcza u ch opców, którzy cz sto w jej

obronie wszczynaj  bójki. Przyczyny bójek s  na ogó  inne ni  u najm odszych ch opców i

poprzedza je zazwyczaj utarczka s owna, a nawet formalne "wyzwanie". Cz sto maj  one

charakter  pojedynków  toczonych  wobec  szerszej  widowni.  Przyczyny  widocznych

konfliktów mi dzy jednostkami s  przedmiotem komentarzy ca ej grupy i rozwa  "kto

mia  racj ". Podobnie jest u dziewcz t, które cz sto dla ratowania swej pozycji uciekaj

si  do  broni  mniej  szlachetnej,  jak  s  k ótnie,  obra anie  si ,  a  tak e  obmowa  i  inne

intrygi. Zarówno ch opcy, jak i dziewcz ta - je li wychowawcy uda si  ujawni  konflikt i

przedyskutowa  go  publicznie  lub  w  cztery  oczy  -  sk onni  s  przyzna  racj  logicznym

argumentom.

Jest to okres szacunku dla racjonalnego my lenia, które dzieci z zapa em rozwijaj

same, tworz c cuchy przyczynowo-skutkowe, dociekliwie poszukuj  brakuj cych

ogniw pasjonuj c si  ró nymi zagadkami.

Grupy  rednie  umiej  podj  zespo owe  zadania,  przezwyci  przy  pomocy

wychowawcy konflikty przy podziale ról, ponosi  wyrzeczenia dla dobra interesu

spo ecznego,  nie  rzucaj  pracy  przed  zako czeniem,  je li  nie  jest  ponad  ich  si y,  a

wymierne wyniki uko czonej pracy daj  im wielk  satysfakcj .

Lubi  pokonywa  trudno ci.  Musz  mie  przed  sob  przeszkody  i  okazj  do

ponoszenia  ryzyka.  Je li  im  tego  zabraknie,  stworz  je  sobie  sami  wy amuj c  si  spod

adzy  wychowawcy  i  nara aj c  na  nagan  lub  kar .  W  tych  grupach  wiekowych,  a

zw aszcza w ród ch opców, najwi cej jest prostych wykrocze  daj cych okazj  do

ponoszenia ryzyka - w enie na dach, samowolna k piel, ucieczka z grupy, odmówienie

wychowawcy pos usze stwa.

Has a solidarno ci i zbiorowej ambicji przemawiaj  do nich, zarówno w

pozytywnym,  jak  i  negatywnym  kierunku  (nie  zdradz  winnego,  cho by  go  pot piali;

brn  zbiorowo  w  najwi ksze  g upstwa,  je li  "tak  trzeba"),  a  je li  wmówi  sobie  "my

jeste my najgorsz  grup , same obuziaki" - nikt si  nie wy amie i rzeczywi cie wkrótce

postanowienie zostanie zrealizowane. Je li raz zdyskwalifikuj  wychowawc , nie atwo

dzie pozyska  ich zaufanie powtórnie, mi dzy innymi dlatego, e grupowy konformizm

z trudno ci  dopuszcza zmian  zdania (ma o kto chce si  pierwszy "wy ama ").

Jak odbywa si  "przetasowanie si "  w rednich grupach? Je li  jeden lub jedna si

wy amie - reszta jeszcze silniej zwiera si , og aszaj c go za "wroga", "zdrajczyni " itp.
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Je li  za  przy cz  si  do  odst pcy  jeszcze  dwie  lub  trzy  osoby,  wówczas

konsolidacja s abnie i tworz  si  dwa obozy, które zwalczaj  si  dot d, póki nie nast pi

ujednolicenie pogl du lub spornej sprawy nie usunie w cie  jakie  nowe zdarzenie.

Czynnikiem silnie konsoliduj cym grup  (zreszt  ka ) jest zagro enie przez

przeciwnika z zewn trz. Dzieci cz sto same stwarzaj  sobie takiego przeciwnika,

poszukuj c go zazwyczaj w ród s siednich grup. Konflikty takie s  uci liwe dla kolonii,

ale mo na je czasami wykorzysta  w kierunku pozytywnym, nadaj c im rol  czynnika

mobilizuj cego do wspó zawodnictwa.

Grupy najstarsze

Myli  si  ten,  kto  twierdzi,  e  ze  wzgl du  na  wiek  i  dojrza  m odzie y,  praca  z

grup  najstarsz  (14-16  lat)  nie  jest  trudna.  Tych  grup  wystrzega  si  ka dy  rozs dny

wychowawca. Problemy tam wyst puj ce (nie ich ilo , ale "ci ar gatunkowy")

sprawiaj , e kierownicy kolonii prowadzenie grup najstarszych powierzaj  tylko

do wiadczonym  wychowawcom,  którzy  sprawdzili  si  ju  w  pracy  z  m odzie  w  tym

wieku.

Je li m odzie  starsza zosta a w czona do kolonijnego zespo u, musimy traktowa

 nieco inaczej i stworzy  takie warunki, aby na kolonii znalaz a ona zadowolenie nie

utrudniaj c jednocze nie ycia swoim m odszym kolegom.

Dziewcz ta i ch opcy swoimi zainteresowaniami, sposobem bycia, wygl dem

zewn trznym  s  bli si  rodowisku  ludzi  doros ych.  Ogl daj  te  same  filmy,  czytaj  te

same  ksi ki  i  gazety.  Staj  przed  pierwszymi  wa nymi  decyzjami  yciowymi  -  np.

wyboru dalszego kierunku nauki. Prze ywaj  na serio uczucia mi ci, zaczynaj

rozumie  warto  autentycznej przyja ni. Nurtuj  ich pytania natury wiatopogl dowej i

spo ecznej.  S  krytyczni  i  bezkompromisowi,  a  jednocze nie  zbyt  poj tni,  aby  od

niektórych doros ych nie nauczy  si  cynizmu i zak amania u atwiaj cego ycia.

Wychowawca powinien uszanowa  ich "doros ", a jednocze nie pokaza , na czym

polega urok autentycznej m odo ci, sta  si  ich starszym koleg .

W yciu kolonii  najstarsze grupy mog  zajmowa  troch  odr bn  pozycj ,  z  któr

zwi zane s  pewne przywileje, ale tak e obowi zki podejmowania zada  trudniejszych i

bardziej odpowiedzialnych. Podstawow  zasad , pozwalaj  unikn  wielu trudno ci

wynikaj cych z obecno ci na kolonii m odzie y starszej, jest zorganizowanie zaj

rzeczywi cie ich interesuj cych, a tak e stworzenie w ciwej atmosfery do dyskusji na



9

obchodz ce  m odzie  tematy  i  zainicjowanie  odpowiednio  przemy lanych  kontaktów  z

ci  przeciwn .

odzie  z tych grup w zasadzie opanowa a ju  normy spo ecznego wspó ycia,

wraz  ze  wszystkimi  dobrymi  i  z ymi  tego  konsekwencjami.  Grupa,  je li  chce,  potrafi

solidarnie przeciwstawi  si  wychowawcy nie tylko w otwartej walce, ale, co jest

znacznie dla wychowawcy trudniejsze, dokuczliwej i zapami ta ej wojnie podjazdowej,

polegaj cej na o mieszaniu, "graniu na nerwach", stosowaniu biernego oporu,

podwa aniu, przy pozornym pos usze stwie, wszystkich jego polece .

Struktura starszej grupy jest czasem bardzo skomplikowana. Z jednej strony

pojawiaj  si  "samotnicy", stroni cy od wszelkich spo ecznych poczyna . Z drugiej strony

wewn trz  grupy  tworz  si  coraz  cz ciej  nieformalne  grupki  wywieraj ce  nacisk,  a

nawet  stosuj ce  terror.  Te  sploty  zale no ci  cz sto  s  dla  wychowawcy  trudne  da

poznania. Wszystkie z e zachowania, po czone jeszcze z cz sto przywdziewan  przez

dojrzewaj  m odzie  mask  cynizmu i pogardliwej wy szo ci, sprawiaj , e

wychowawcy nieraz sk onni  s  do demonizowania swej  grupy i  podejrzewania,  e maj

do czynienia z m odzie  zdaln  do wszelkich wybryków.

Jest  wiele  prawdy  w  tym,  e  kolonie  wydobywaj  z  14,15-latków  ró ne

nieprzyjemne cechy,  które w zespole szkolnym u m odzie y w tym samym wieku wcale

nie rzucaj  si  w oczy. Wszystkie powa ne problemy (przemoc, seks, papierosy, alkohol)

dotycz  tej  grupy  wiekowej.  Dzieje  si  to  g ównie  dlatego,  e  nasze  najstarsze  grupy

nieodwo alnie  wyros y  ju  z  kolonii,  o  czym by a  ju  mowa  wcze niej.  Wszystko  tu  dla

nich  jest  za  atwe,  wszystko  znane  i  banalne.  Wielu  spo ród  nich  wcale  nie  chcia o

wyjecha  na kolonie. Marzy  im si  wypad pod namiot z kolegami, bez nadzoru rodziców,

a  tymczasem  zostali  zes ani  wbrew  swojej  woli  na  koloni .  Doda  nale y,  e  cz

rodziców,  maj c  do  wyboru  lu  form  obozu  m odzie owego,  decyduje  si  wys

dorastaj  pociech  w nie  na  kolonie,  licz c  na  wi ksz  (mo e  i  lepsz )  opiek  ze

strony wychowawców. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e wybór taki odbierany jest przez

odzie  jako kara, a kolonia przy tej okazji porównywana jest do zakonu lub wi zienia.

Warunkiem wytworzenia w grupach najstarszych atmosfery akceptacji dla kolonii

jest danie im pewnych odr bnych praw, obwarowanych oczywi cie odpowiedni  umow ,

stawianie  przed  nimi  zada  na  miar  ich  ambicji  i  potrzebna  jest  do  tego  ogromna

yczliwo  wychowawcy. Ustalenie w asnego systemu samokontroli, pozostawienie
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dyskretnie kontrolowanej w adzy w r kach rzeczywistych przywódców, danie

mo liwo ci realizowania w asnych planów, wyboru spo ród ró nych rodzajów zaj  - to

najlepsza droga do sukcesu.

Wszelkie  poczynania  wychowawcy  w  stosunku  do  grupy  najstarszej  musz  w

du ym stopniu opiera  si  na jego popularno ci  i  autorytecie w zespole wychowanków.

Niestety autorytet, zw aszcza u ch opców, zdoby  jest trudno, potrzeba no to czasu i nie

zdobywa  si  go  nigdy  "raz  na  zawsze".  Zwi zane  jest  to  mi dzy  innymi  z  burzliwo ci

prze  emocjonalnych okresu dojrzewania, z niespodziewanymi przeskokami nastrojów,

ze sk onno ci  do ci ego rewidowania pogl dów. Nasze oddzia ywania wzmocnijmy

znajomo ci  poszczególnych uczestników grupy, ich upodoba  i usposobienia. Mo liwe

dzie to tylko wtedy, gdy rzeczywi cie b dziemy partnerami dla naszych wychowanków.

my wi c szczerze zainteresowani ich problemami, stale dla nich dost pni,

po wi my du o czasu na rozmowy z nimi - s uchaj c, a ma o si  "wym drzaj c".

II. ZABAWY NA POZNANIE SI

1. Wizytówka z imieniem

Rekwizyty: ma e kartki, flamastry, no yczki, ta ma klej ca, kolorowe gazety

Cel: integracja, poznanie imion, zainteresowa , umiejscowienie w grupie

Opis zabawy:  Ka dy  uczestnik  otrzymuje  kartk  i  wycina  z  niej  wybrany  przez  siebie

kszta t, nast pnie wpisuje na nim swoje imi  w takiej formie, jak  lubi, aby si  do niego

zwracano. Tak  wizytówk  przyklejamy do ubrania w widocznym miejscu i prezentujemy

przez ca y czas trwania zaj .

Modyfikacje:

Wizytówka mo e by  tak e wyklejank  z gazet –ka dy uczestnik z gazet wycina motywy,

które  najbardziej  go  charakteryzuj  lub  s  mu  w  danej  chwili  najbli sze  -  rysunki,

symbole, cytaty; nast pnie przygotowany przez siebie obrazek podpisuje i przyczepia do

ciany tak, by stworzy  „galeri  uczestników”, jak  mo na czyta  w przerwach zaj .

2. Og oszenia

Rekwizyty: kartki papieru, flamastry, kredki
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Cel: integracja, poznanie imion, poznanie si  i siebie nawzajem, odszukanie swoich

dobrych cech, dowarto ciowanie

Opis zabawy: Osoba prowadz ca proponuje, by ka dy uczestnik napisa  og oszenie,

w którym zareklamuje si  jako przyjaciel (maksimum 25 s ów). Og oszenie powinno by

napisane w taki sposób, by by o jasne, dlaczego w nie t , a nie inn  osob  kto

chcia by mie  za przyjaciela. Po w eniu og osze  do torby ka dy po kolei wyci ga

jedno, czyta je g no i stara si  zgadn , kto je napisa . Potem obja nia, co mu

pomog o odgadn  autora.

Modyfikacje:

Mo na zareklamowa  siebie jako rodzica, nauczyciela, ucznia, brata itd.

3. Witam tych, którzy...

Cel: integracja, poznanie imion, umiejscowienie w grupie

Opis zabawy: Osoba prowadz ca wita uczestników wed ug w asnego pomys u.

Uczestnicy zabawy – stoj cy w kole, siedz cy w awkach itd., którzy czuj  si  powitani,

machaj  r  lub wydaj  inny umówiony sygna . „Powita ” nie musi by  du o, ale nale y

czuwa  nad przebiegiem zabawy tak, aby wszyscy zostali powitani.

Przyk adowe powitania:

„Witam tych, którzy ...”

„…..  maj  niebieskie oczy”

„…..  lubi  zwierz ta”

 „….  pili na niadanie kakao”

4. Kwiatek zainteresowa

Rekwizyty: du y brystol, markery

Cel: integracja, poznanie si  i siebie nawzajem, poznanie swoich

umiej tno ci/zdolno ci/predyspozycji

Opis zabawy: Na rodku du ego brystolu malujemy ko o – to b dzie rodek kwiatka.

Ka dy z uczestników dorysowuje do niego swój p atek w ten sposób, by jego fragment

nachodzi  na element s siada z prawej i lewej strony - mia  tzw. cz  wspóln .
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Nast pnie  uczestnicy  dyskutuj  ze  swoimi  s siadami  z  prawej  i  lewej  strony  o

zainteresowaniach /umiej tno ciach/ predyspozycjach, elementy wspólne wpisuj  we

wspólny element kwiatka, a to, co dotyczy tylko ich (rzeczy, które potrafi  robi , znaj ,

lubi  itd.)  w  rodkowej  jego  cz ci.  Kiedy  ju  wszystkie  cz ci  s  uzupe nione,  kolejni

uczestnicy  prezentuj  swoje  p atki,  a  w  ca ci  ustalamy  cechy  wspólne  grupy,  rzeczy,

które najcz ciej si  powtarza y i wpisujemy je w rodek kwiatka.

5. Kto tak, jak ja…

Rekwizyty: krzes a dla wszystkich uczestników

Cel: integracja grupy, poznanie si  i siebie nawzajem, rozruszanie

Opis zabawy: Uczestnicy zabawy siedz  na krzes ach ustawionych w kr gu (ale krzese

jest  jedno mniej  ni  osób bior cych udzia  w zabawie),  jedna osoba stoi  w rodku i  to

ona prowadzi zabaw . Podaje kolejne cechy, zainteresowania, elementy ubioru, np.

mówi c „kto tak, jak ja ma cos niebieskiego na sobie””. Wszystkie osoby uto samiaj ce

si  z wymienionymi cechami wstaj  i musz  w mo liwie najkrótszym czasie zmieni

swoje miejsce np. osoba, która ma na sobie niebieski sweterek. Prowadz cy stara si

usi  na jednym z wolnych miejsc. Uczestnik zabawy, dla którego zabraknie miejsca na

krze le staje w rodku i to on prowadzi dalej zabaw .

Uwaga: zabawa – ze wzgl du na bezpiecze stwo - mo liwa do przeprowadzenia tylko w

wi kszych pomieszczeniach.

6. Prze cierad o

Rekwizyty: kolorowe prze cierad o lub koc

Cel: integracja grupy, poznanie imion

Opis zabawy:  Dwie  osoby  trzymaj  prze cierad o  na  wysoko ci  wy szej  ni  wzrost

najwy szego  uczestnika  zabawy,  reszta  dzieli  si  na  dwie  równe  grupy,  które  stoj  po

dwóch  stronach  pionowo  trzymanego  koca  tak,  by  nie  widzia y  si  wzajemnie.

Gdy prze cierad o zostaje opuszczone, uczestnicy musz  szybko wypowiedzie  imi

osoby, która stoi naprzeciwko nich. Po chwili prze cierad o znów podnosi si , w tym
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czasie uczestnicy zamieniaj  si  miejscami i zabawa zaczyna si  od pocz tku

Modyfikacje: mo na poleci  uczestnikom, by zamiast imion powiedzieli co  mi ego do

swojego  partnera,  by  u miechn li  si  do  niego,  by  podali  mu  r /nog ,  dotkn li  si

uchem itd.

7. Z ap moje imi

Rekwizyty: pi ka

Cel: integracja, poznanie imion

Opis zabawy: Uczestnicy siedz c w kr gu przedstawiaj  si  imionami. Jedna z osób

dostaje pi  i rzuca j  do kogo . Osoba, która pi  otrzymuje, musi wypowiedzie  imi

osoby, która od której pi  otrzyma a. Po chwili rzuca do kolejnej tak, by nie

przetrzymywa  pi ki zbyt d ugo, a tempo by o dynamiczne. Zabawa trwa do momentu, w

którym wszyscy naucz  si  imion pozosta ych osób.

8. Podpisy

Rekwizyty: kartki, d ugopisy

Cel: poznanie si , rozruszanie grupy

Opis zabawy:  Uczestnicy  zabawy  dostaj  na  kartkach  list  wymy lonych  polece  do

wykonania. Ich zadaniem jest zrealizowanie zada  z listy w mo liwie najkrótszym czasie i

zdobycie jak najwi kszej liczby podpisów (po 1 przy ka dym zdaniu) potwierdzaj cych

wykonanie zadania. Uczestnicy dostaj  swoje ankiety i w druj  po ca ej sali lub parku,

szukaj c osób, które pomog  im w zdobyciu kompletu podpisów.

Przyk ady zada :

- posied  komu  10 s na kolanach

- namów kogo , eby da  Ci 1 grosz

- popro  kogo , eby za piewa  jeden z przebojów Beatlesów albo Maryli Rodowicz

- zdob  podpis kogo , kto zna 2 j zyki obce

- zdob  podpis kogo , kto jest w Twoim wieku
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9. W druj ce wizytówki

Rekwizyty: kartki, d ugopisy, flamastry, szpilki

Cel: integracja, otwarto , umiej tno  rozmowy

Opis zabawy: ka dy dostaje po 1 kartce papieru, któr  dzieli na 3 cz ci. W pierwszej

rysuje ulubionego bohatera ksi kowego, w drugiej miejsce, do którego poszed by w

siedmiomilowych  butach,  a  w  trzeciej  rzecz,  z  któr  nigdy  si  nie  rozstaje.  Uczestnicy

zabawy przypinaj  swoje kartki do ubra , chodz  po sali i rozmawiaj , zapoznaj c si  w

tym czasie si  z rysunkami innych. Gdy napotkaj  co , co im si  spodoba, mog  poprosi

ciciela o podarowanie mu tej cz ci rysunku lub namówi  go na zamian . Zadaniem

docelowym jest wymiana ca ej wizytówki na cz ci pochodz ce od ró nych osób. Wa ne,

aby  uczestnicy  zabawy  nie  wymieniali  si  pochopnie,  bowiem  maj  by  zadowoleni  z

wymiany.  Na  zako czenie  ka dy  opowiada,  o  tym  co  przekaza  i  na  co  si  wymieni ,

uzasadniaj c swój wybór.

10.Gra w imiona

Cel: integracja, poznanie imion

Opis zabawy: Uczestnicy  siadaj  w  kr gu,  pierwsza  osoba  mówi:  nazywam  si ...

Nast pna mówi: nazywam si ..., a to jest... i wskazuje swojego poprzednika.

Przedstawianie trwa, dopóki nie obejdzie ca ego kr gu. Przy drugim okr eniu do imienia

dodaje si  co  charakterystycznego o danej  osobie,  np.:  jestem piewaj ca Zosia,  a to

jest wysoki Tomek.

11. K bek

Rekwizyty: k bek

Cel: integracja, poznanie imion, wiczenie pami ci i umiej tno ci s uchania

Opis zabawy: Uczestnicy siadaj  w kr gu. Rozpoczynaj cy zabaw  bierze do r ki

ko cówk  k bka, mówi o sobie kilka zda , które chcia by, by inni o nim wiedzieli, po

czym rzuca k bek do wybranej osoby, ca y czas trzymaj c swój fragment nici. Kolejna

osoba opowiada o sobie i dalej rzuca k bek, równie  nie puszczaj c jego ko cówki.
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Kiedy wszyscy uczestnicy maj  ju  fragment we ny, a pomi dzy nimi stworzy a si  sie ,

mo na rozpocz  jej rozpl tywanie.

Dopiero w tym momencie podajemy zasad  – zwijamy k bek odrzucaj c go do osoby,

od której wcze niej go otrzymali my i wypowiadamy wszystkie rzeczy, które

zapami tali my z jej wypowiedzi. Gdy kto  nie potrafi powiedzie  nic o swoim koledze,

pomaga  mog  inni uczestnicy zabawy, a na ko cu brakuj ce informacje uzupe ni

nadawca komunikatu. Wa ne, aby uczestnicy mówili bezpo rednio do siebie np. Jeste

Kasia, lubisz losy mietankowe, czytasz ksi ki przygodowe i marzysz o wyje dzie do

Egiptu.

12. Imiona

Rekwizyty: kreda

Cel: poznanie imion, integracja, zwinno , umiej tno  pracy w grupie

Opis zabawy: Rysujemy na ziemi lini  prost , na której staj  wszyscy uczestnicy

zabawy. Zadaniem grupy jest ustawienie si  bez s ów w kolejno ci alfabetycznej (imion

lub nazwisk), wed ug wzrostu, wieku itd. w mo liwie najkrótszym czasie, nie odrywaj c

jednej nogi od pod ogi.

13. Przedstaw mnie

Rekwizyty: kartki, d ugopisy

Cel: poznanie si  i siebie nawzajem, dowarto ciowanie, otwarto , mia ,

umiej tno  wypowiedzi publicznej

Opis zabawy: Ka dy z  uczestników numeruje kartk  1 – 30 i  wypisuje obok ka dej  z

liczb  30  swoich  dobrych  cech  –  umiej tno ci,  zdolno ci,  cech  fizycznych,  psychicznych

itd.  Gdy  wszyscy  maj  komplet  cech,  prowadz cy  zabaw  poleca  podkre li  10  cech

najwa niejszych (lub takich, które b  mu najbardziej pomocne w roli matki, jako

przyjaciela itd.).Nast pnie ka dy przekazuje swoj  kartk  s siadowi, którego zadaniem

jest  przedstawienie  na  forum  swojego  partnera,  u ywaj c  podkre lonych  przez  niego

cech.
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III. ZABAWY INTEGRACYJNE

1. Sa atka Owocowa

Rekwizyty: krzes a

Cel: integracja, aktywizacja grupy

Opis zabawy: Uczestnicy siedz  w kr gu, a prowadz cy (bez krzes a) przypisuje

ka demu  rol  jakiego  owocu  np.:  jab ko,  gruszka,  liwka  itd.  Nast pnie  prowadz cy

podaje kolejne has a i  kiedy wymienia np. jab ka, wstaj  osoby, którym zosta o

przypisane  jab ko  –  i  szybko  zamieniaj  si  mi dzy  sob  miejscami.  Prowadz cy  mo e

czy  – wywo ywa  2 grupy np.  jab ka i  liwki  -  i  wówczas miejsca zmieniaj  zarówno

jab ka, jak i liwki. Na has o: „sa atka owocowa” – wszyscy zmieniaj  miejsca, a

prowadz cy szybko stara si  zaj  miejsce w kr gu.  Osoba,  która nie znalaz a wolnego

krzes a prowadzi zabaw  dalej.

2. Kolanka

Rekwizyty: krzes a

Cel: integracja, aktywizacja grupy

Opis zabawy: Uczestnicy zabawy siedz  na krzes ach w kr gu na. Osoba prowadz ca

stoi  w  rodku  i  wymienia  kolejno  ró ne  elementy,  z  którymi  mog  uto samia  si

uczestnicy  zabawy  np.  wszyscy  ch opcy  /  osoby  w  sanda ach/  kochaj cy  psy  itd..

Uczestnicy uto samiaj cy si  z wymienion  cech  lub rzecz  przesiadaj  si  o jedno

miejsce  w  prawo.  Je li  krzes o  jest  wolne,  siadaj  na  nim,  je li  siedzi  na  nim  ju  kto

inny, siadaj  na jego kolanach. Porusza  mog  si  tylko osoby, na których kolanach nikt

nie siedzi.

3. Oczko

Rekwizyty: krzes a

Cel: integracja, aktywizacja grupy

Opis zabawy: Dzielimy  grup  na  dwie  cz ci.  Po owa  graj cych  siedzi  na  krzes ach,

druga po owa stoi za nimi – tworz  si  wi c pary: siedz cy i stoj cy za nim „stró ”.
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Jedna osoba stoj ca jest bez pary i na ni  maj  za zadanie ca y czas patrze  uczestnicy

gry,  bowiem ona przez mrugni cie  okiem wskazuje kolejne osoby,  które chce „porwa ”

stró owi na swoje puste krzes o. Ka da ze stoj cych osób stara si  zatrzyma  siedz

przed  sob  osob  na  krze le  i  nie  dopu ci ,  by  wywo ana  zd a  uciec.  Je li  jednak

straci swojego siedz cego partnera, to ona wówczas puszcza oczka i próbuje zdoby  na

swoje krzes o kolejn  osob . Osoby stoj ce z siedz cymi warto po jakim  czasie zmieni

miejscami.

4. Dyrygent

Rekwizyty: krzes a

Cel: aktywizacja grupy, wiczenie spostrzegawczo ci

Opis zabawy:  Uczestnicy  siedz  w  kr gu.  Jedna  osoba  wychodzi  z  sali,  pozostali

wybieraj  z  po ród  siebie  dyrygenta.  Osoba  wraca  i  ma  odgadn ,  kto  nim  jest.

Dyrygent pokazuje jakie  ruchy, a wszyscy je na laduj . Stara robi  to tak, aby nie by

rozpoznanym.  Kiedy  jednak  si  to  stanie,  sam  rozpoznany  dyrygent  wychodzi  z  sali  i

zabawa zaczyna si  od pocz tku.

5. Cebula

Cel: integracja, nawi zanie kontaktu mi dzy uczestnikami, wzajemne poznanie

Opis zabawy: Uczestnicy  zabawy  ustawiaj  si  naprzeciwko  siebie  w  dwa  kr gi

wewn trzny i zewn trzny. Prowadz cy podaje polecenia np. u ci nijcie sobie r ce, po

których wykonaniu kr g wewn trzny przechodzi o 1 osob  w prawo, a prowadz cy

podaje kolejne polecenie. Polecenia mog  dotyczy  „dotyku”, mog  zadawa  rozmow

na jaki  temat itd. Zabawa ko czy si , gdy pierwsze pary znów si  spotkaj .

6. Uroczysto ci

Rekwizyty: magnetofon, dowolna muzyka

Cel: integracja, nawi zanie kontaktu mi dzy uczestnikami, kreatywno , wyobra nia

Opis zabawy: Uczestnicy  w  rytm  muzyki  kr  swobodnie  po  pokoju,  na  znak  osoby

prowadz cej zatrzymuj  si  przed najbli szym partnerem. Osoba prowadz ca podaje

pocz tek zdania, uczestnicy zabawy ko cz  je:
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-kiedy widzia em Ci  wczoraj telewizji..

-kiedy zobaczy am Ci  na przyj ciu w ambasadzie, pomy la am…

-wiem, e masz racj , ale..

-panie prezesie wiem, e ma pan racj , ale..

-jak spotkasz prezydenta powiedz mu, e….

7. Spotkanie s awnych osobisto ci

Rekwizyty: kartki z imionami s awnych ludzi

Cel: integracja, kreatywno , wyobra nia, nawi zywanie rozmowy

Opis zabawy: Wchodz cym  do  sali  uczestnikom  zabawy  prowadz cy  przypina  na

plecach  kartki  z  imionami  i  nazwiskami  s awnych  ludzi  (Joanna  d’Arc,  Superman,  Jan

Matejko).  Ka dy  chodzi  po  pokoju  i  próbuje  zgadn ,  kim  jest,  a  jedynym  jego

narz dziem  jest  zadawanie  pyta  (by  uzyska  odpowied  tak  lub  nie)  pozosta ym

uczestnikom, który jego kartk  z rol  mog  swobodnie zobaczy . Kiedy zgadnie kim jest,

przyczepia kartk  z przodu i pomaga pozosta ym graczom. Gra ko czy si  w momencie,

gdy wszyscy uczestnicy wiedz , jakie imi  dostali na pocz tku zabawy.

8. Krzyczymy razem

Cel: budowanie zaufania, uwalnianie napi cia. Wszyscy razem kucamy w kr gu.

Opis zabawy: Prowadz cy  zaczyna  mrucze  (na  jednym tonie).  Wszyscy  mu  wtóruj ,

potem  powoli  wstaj  i  jednocze nie  podnosz  g os.  Na  koniec  wszyscy  wyskakuj  do

góry, podnosz  r ce i krzycz  razem. wiczenie powtarza si  tak d ugo, a  wszyscy b

jednocze nie g no krzycze .

9. Tajemniczy wielbiciel

Cel: integracja grupy.

Opis zabawy: Przygotowuje si  losy z imionami (i ew. nazwiskami, je li imi  si

powtarza) wszystkich uczestników ( cznie z kadr ) . Ka da osoba losuj  drug , dla

której przez okre lony czas b dzie robi a przyjemno ci i niespodzianki, lecz w taki sposób

aby ta osoba nie zorientowa a si , kto jest jej tajemniczym wielbicielem.
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Ko czymy zabaw  po d szym okresie czasu (dzien, kilka dni),  próbuj c odgadn , kto

by  naszym wielbicielem.

10. Otwarty kr g

Cel: prze amanie lodów.

Opis zabawy: Grupa ma a 10-15 osób. Siadamy w kr gu. Prowadz cy zaczyna, a dzieci

ko cz  zdania:

najlepsza rzecz, która zdarzy a mi si  w tym tygodniu ...

gdybym by  zwierz ciem, to by bym ...

gdybym by  owocem, to by bym ...

gdybym by  s awn  osob , to by bym ...

chcia bym napisa  ksi  o ...

rzecz, która chcia bym zrobi  to ...

nie zrobi em zadania domowego, bo ...

gdyby to by  mój ostatni tydzie  w zyciu, to  chcia bym zmieni  ...

od grupy oczekuj  ...

11. Ludzie do ludzi

Cel: integracja, zbli enie do siebie

Opis zabawy: Wszyscy  spotykaj  si   w  parach.  Jedna  osoba  zostaje  bez  partnera  i

pocz tkowo  dogrywa  rol  animatora.  Wo a  po  kolei:  rami  do  ramienia,  r ka  do  r ki,

plecy  do  pleców  id.  Na  pojedyncze  zawo anie  osoby  w  parach  dotykaj  si  tymi

wywo anymi cz ciami cia a (ramieniami, plecami, kolanami). Kiedy zawo a „ludzie do

ludzi”-  wszyscy  zmieniaj  swoich  partnerów.  Kto  pozostanie  bez  pary  –  zostaje

animatorem.

12. Tratwa

Cel: integracja, zbli enie do siebie

Opis zabawy: Grupa staje na zestawionych razem kilku(kilkunastu) arkuszach papieru

(gazet)- to  deski tratwy. Animator opowiada historyjk , np. o burzy, sztormie na morzu,



20

podczas którego statek zaton , a grupa uratowa a si  na tratwie. Podczas oczekiwania

na pomoc, fale rozrywaj  tratw  (prowadz cy kawa ek po kawa ku odrywa „cz ci

tratwy”-  kolejne  arkusze).  Grupa  chc c  ratowa ycie  musi  si  zmie ci  na  coraz

mniejszym kawa ku. Zadaniem grupy jest utrzyma  si  na powierzchni jak najd ej.

Ko czymy, gdy zostaje jeden arkusz lub gdy grupa wywraca si  na pod og .

13. Zabawa w wahade ko

Cel: integracja, zbli enie do siebie

Opis zabawy: (15 min). Grupy nie mniej ni  8. Ka da z grup tworzy ko o. Jedna osoba

idzie na ochotnika! Usztywnia si  w miednicy, reszta cia a lu na. Inne dzieci stoj  obok

siebie  ciasno  z  r kami  gotowymi  do  podtrzymywania.  Kiedy  wszyscy  s  ju  gotowi  do

wspierania osoby w rodku ko a, zamyka ona oczy i opada w dowolnym kierunku. Osoby

stoj ce api  j  i podaj  dalej. Je li wahad o si  czuj  wystarczaj co odpr one, otwiera

oczy. Krótka rozmowa na temat wra  i nast pna osoba.

IV. ZABAWY RUCHOWE

1. Murarz

Boisko dzielimy lini  na pó . Jedna osoba zostaje murarzem, który buduje mur. Zadaniem

pozosta ych uczestników jest przebiegni cie na drug  stron  linii, tak by buduj cy ich nie

apa .  Ka da  dotkni ta  osoba  staje  wzd  linii  po  obu  stronach-  tworz c  mur  i

utrudniaj c w ten sposób przebiegni cie pozosta ym uczestnikom.

2. Poczta

Uczestnicy dziel  si  na grupy i nazywaj   nazwami miast. Podwórko zostaje podzielone

na cztery cz ci odpowiadaj ce poszczególnym miastom (tereny zostaj  w dowolny

sposób oznakowane i podpisane). Osoba prowadz ca mówi list (pocztówka, telegram) z

miasta...do miasta...) wtedy uczestnicy reprezentuj cy te dwa miasta zamieniaj  si



21

miejscami. Je li przesy  jest list, gracze id , je li pocztówka, przemierzaj  przestrze

skokami, je li telegram, biegn .

3. Prosto do celu

Ka dy uczestnik wybiera sobie dowolny punkt podwórka. Wszyscy chodz  po nim,

dopóki nie us ysz  STOP; na ten znak ka dy biegnie do swojego  wybranego punktu. S

mo liwe ró ne instrukcje, w jaki sposób mo na si  do tego punktu dosta , np.:

- powiedz cze ka dej osobie, któr  spotkasz po drodze

- patrz w dó , gdy idziesz

- biegnij kr c si  w kó ko

- skacz, kr c si  w kó ko

- id  ty em

- id  z zamkni tymi oczami

- id  w sposób mo liwie najbardziej skomplikowany

4. SMOK

Smok goni wszystkich cz onków grupy. Je li kto  zostanie z apany, staje za smokiem,

apie  go  za  ramiona  i  teraz  oboje  kontynuuj apanie.  Zabawa  trwa  dopóki  smok  nie

apie wszystkich osób i nie w czy ich do swojego ogona.

5. Kamieniste ko a

Na polu zabawy rysujemy sze  du ych okr gów. Do ka dego z nich wk adamy kamyki w

liczbie od1do6. berek rzuca kostk  i wywo uje liczb  oczek, która wypad a. Zadaniem

pozosta ych uczestników jest dotarcie do ko a z odpowiedni  liczb  kamieni. Gdy berek

apie kogo , ta osoba zmienia go.

6. Podwórkowy bilard

 (na podstawie broszury Animacja gier i zabaw w plenerze, Andrzej Maskiewicz)

Warunki do przeprowadzenia gry

Fragment podwórka o równej powierzchni i wymiarach oko o10m x 10m.

Ilo  uczestników, ich wiek i czas gry – dowolne.
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Cele

Uczymy dzieci zasad gry fair play, elegancji ruchów i uprzejmo ci.

Kszta tujemy umiej tno ci celnego i odpowiednio mocnego rzutu (toczenia) pi  po

ziemi, analizy sytuacji na polu gry i wyboru najbardziej w ciwego wariantu uderzenia

pi  o pi .

Potrzebne materia y i rodki techniczne

Linia ograniczaj ca boisko (narysowana kred  lub wytyczona sznurkiem), jednakowe

kartony z papieru (4 szt), dowolna ilo  pi ek ró nego rodzaju i wielko ci, kwadrat

tekturowy 20cm x 20 cm

Opis przebiegu gry

Uczestnicy  ponumerowani  drog  losowania  ustawiaj  si  dooko a  boiska,  na  którym  w

rozsypce  znajduj  si  pi ki  ró nego  rodzaju  i  w  dowolnej  ilo ci  umieszczone  przez

dziego. (Najlepiej w prosty sposób wysypane z worka na rodek pola gry)

Na ka dej  z  czterech linii  ograniczaj cych boisko w jej  rodku umieszczamy karton.  Na

rodku boiska le y tekturowy kwadrat, na którym ustawiane b  pi ki, które wypadn  z

pola  gry.  Pierwszy  uczestnik  wybiera  dowolna  pi ,  któr  b dzie  stara  si  toczy  i

potr ci  inn  pi  tak,  aby  ona  dotkn a  kartonu.  Za  dotkni cie  kartonu  przez  pi

otrzymuje  si  jeden  punkt.  Uczestnicy  kolejno  staraj  si  po rednio  trafi  w  karton.

Wygrywa osoba, która w czasie gry zdob dzie najwi ksz  ilo  punktów.

Za ka dym razem, gdy jakakolwiek pi ka wyjdzie za pole gry zostaje ona ustawiona na

rodku  pola.  Przed  ka dym rzutem kartony  musz  by  poprawnie  ustawione  w  rodku

linii ograniczaj cych boisko. Uczestnicy kolejno wed ug posiadanych numerów ruchami

kr glarza  staraj  si  trafi  tocz ca  si  pi  o  pi ki  le ce  na  boisku  tak,  aby  trafi y  w

karton.

Podsumowanie

Pytamy uczestników o to, jak  pi  lepiej jest rzuca : ci sz  czy l ejsz , tak,

aby skuteczniej wprowadzi  w ruch pi  le ca na boisku.

Potencjalne problemy

Gra bezkonfliktowa. Jedynym problemem jest to, i  w przypadku du ej ilo  dzieci czas

oczekiwania zawodnika na swoja kolejk  mo e by  za d ugi.
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6. Spiderman

(na podstawie broszury Animacja gier i zabaw w plenerze, Anna i ukasz Socha)

Warunki do przeprowadzenia gry

 za enia dotycz ce rodzaju grupy: grupa mieszana,

 liczba dzieci: 10-20 osób

 wiek uczestników: 7 -12 lat

 rze ba terenu: p askie boisko szkolne

 rodzaj pogody: dzie  bezdeszczowy

 liczba osób prowadz cych (ewentualne ich do wiadczenia): max. dwie

 czas potrzebny na przeprowadzenie gry/zabawy: do 20 minut (mo e by  d ej)

Cele

Zabawa, integracja grupy, ruch, podniesienie nastroju, rozgrzewka

Potrzebne materia y i rodki techniczne:

Kolorowa kreda do narysowania paj czej sieci na boisku

Opis przebiegu gry; wprowadzenie do gry: prowadz cy zbiera grup  dzieci w

wyznaczonym miejscu i wraz z nimi rysuje kred  na p ycie boiska linie symbolizuj ce

paj czyn   o  rozpi to ci  odpowiedniej  do  liczby  dzieci,  co  najmniej  1m2  na  dziecko.

 podzia  ról: w grupie dzieci wyznaczamy jedn  osob , która b dzie na pocz tku

spidermanem, reszta grupy ucieka po liniach paj czej  sieci.

 regu y gry: spiderman stara si  schwyta  kogo  z uciekaj cych, którzy tak samo jak i on

poruszaj  si  tylko i wy cznie po wyznaczonych liniach. Dzieci nie mog  wymija  b

omija  si  wzajemnie b c na jednej linii. Gdy spiderman dotknie kogo , wtedy ta
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osoba sama staje si  spidermanem. W ten sposób nast puje ci a zmiana

spidermenów. Pierwszym chwytanym nie mo e by  poprzedni spiderman.

Potencjalne problemy:

Dzieci nie biegaj  po wyznaczonych liniach. W trakcie gry powinien nad tym czuwa

prowadz cy.

7. Wielki po ów

(na podstawie broszury Animacja gier i zabaw w plenerze, Anna i ukasz Socha)

Warunki do przeprowadzenia gry

Grupa mieszana, 4-10 osób w wieku 7-12 lat. Miejsce: podwórko szkolne, klasa,

wietlica.Czas w zale no ci od liczby uczestników, maksymalnie 50 minut.

Cele

Nauka umiej tno ci bycia z grup , nauka zdrowej rywalizacji, zabawa emocjonalna,

zr czno ciowa, kszta towanie wyobra ni, motywacja,

Potrzebne materia y i rodki techniczne:

Do  wykonania  w dki  mo na  u :  patyka  lub  drewnianej  listewki,  sznurka  lub  ki,

haczyk  wykonany  z  gwo dzia.  Rybki  mo na  zrobi  z  plastikowych  pi eczek,  do  których

przyklejamy ta  klej  tworz c p telk . Czasomierz.

 Opis przebiegu gry:

Indywidualne zawody. Prowadz cy przez barwne opowiadanie wprowadza dzieci w

atmosfer  morskiego po owu ryb z kutra rybackiego. Jako kuter mo na wykorzysta

podwórkow awk  lub  stó  pingpongowy.  Wszystkie  dzieci  to  rybacy.  Wokó  „kutra”

prowadz cy rozrzuca „rybki” na odleg  d ugo ci w dki. Po kolei ka de dziecko wchodzi

na  kuter  i  owi  ryby.  Prowadz cy  nadzoruje  owienie  ryb,  przestrzeganie  zasad  gry.

Zadaniem  ka dego  dziecka  b dzie  wyci gni cie  w dk ,  w  okre lonym  czasie,  jak

najwi kszej ilo ci ryb. Etapy gry:

- zapisanie uczestników w tabel , gdzie odnotowane b  ich wyniki.

- rozpocz cie zawodów: 1 dziecko owi, reszta obserwuje w ciszy zawody.

- zestawienie wyników i wy onienie zwyci zcy.
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Podsumowanie

Problemem jest przeszkadzanie zawodnikowi, rozpraszanie go przez grup . Mo na dawa

punkty ujemne za amanie milczenia.

8. Przeprawa

(na podstawie broszury Animacja gier i zabaw w plenerze, Anna i ukasz Socha)

Warunki do przeprowadzenia gry

za enia dotycz ce rodzaju grupy: mieszana, mo e by  z podzia em na ch opców

i dziewcz ta.

liczba dzieci: maksymalnie 20 osób

wiek uczestników: 7-12 lat

rze ba terenu: p aska

rodzaj pogody: bezdeszczowa

liczba osób prowadz cych (ewentualne ich do wiadczenia): 1 lub 2

czas potrzebny na przeprowadzenie gry/zabawy: maksymalnie do 25 minut

Cele

Zabawa, zr czno , zdrowa rywalizacja, wspó praca grupowa, podniesienie nastroju,

mobilizacja i identyfikacja grupowa, komunikacja.

Potrzebne materia y i rodki techniczne:

Plansze  z  grubej,  kartonowej  tektury  o  wymiarach  oko o  50x50  cm w  ilo ci  takiej,  jak

liczba dzieci. Zamiennie mo na wykorzysta  dowolne, lekkie, p askie, sztywne

przedmioty, na których zmie ci si  na stoj co dwójka dzieci.

Opis przebiegu gry

Prowadz cy dzieli uczestników na dwie grupy. Okre la lini  startu i mety. Ka dy z

uczestników otrzymuje swoj  cz  k adki ( kartonow  plansz ).

podzia  ról:  wewn trz  dru yn  ka da  z  osób  ma  przypisan  kolejno ,  w  której  si

przeprawia. Obie grupy ustawiaj  si  w rz dzie na linii startu.

regu y  gry:  ka da  z  dru yn  ma  za  zadanie  przeprawi  wszystkich  uczestników  do

wyznaczonej  mety  w  najkrótszym  czasie.  Na  sygna  prowadz cego,  pierwsza  osoba  w

ka dej dru ynie k adzie plansz  na ziemi  i staje na niej. Nast pnie odwraca si  do
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osoby drugiej stoj cej za ni  na linii startu i bierze od niej jej plansz . Plansz  k adzie w

odleg ci  jednego  kroku  w  stron  mety.  Osoba  druga  ma  za  zadanie  przej  si  na

swoj  plansz  poprzez plansz  osoby pierwszej,  staj c  na niej  obiema nogami.  Musi  to

robi  ostro nie,  aby  nie  doprowadzi  do  utraty  równowagi  i  wypadni cia  z  planszy.

Osoba trzecia podaje swoj  plansz  osobie pierwszej, ta za  drugiej, która k adzie j

przed  sob  w  odleg ci  jednego  kroku.  Osoba  trzecia  idzie  w  kierunku  swojej  planszy

poprzez plansze poprzednich osób. I tak wygl da przeprawa grupy. W pewnym

momencie osoba pierwsza staje si  osob  ostatni  w przeprawie. Wtedy staje na planszy

osoby poprzedzaj  j     i  wraz z  jej  asekuracj  bierze swoj  plansz  i  przekazuje do

przodu. Plansza w druje na czo o przeprawy, wtedy jej w ciciel pod a za ni  i zajmuje

na niej pozycj . I tak post puje przeprawa a  do momentu przej cia wszystkich osób  i

zebrania wszystkich planszy za lini  mety.

Wa na uwaga: w momencie, gdy przemieszczaj cy si  gracz obiema stopami opu ci

plansz , wtedy wraz z ni  wraca na koniec przeprawy.

9. Policjanci i z odzieje

Zabawa dla grupy maks. 15-16 osobowej.

 Rysujemy kred  du y okr g na pod odze lub boisku.

W srodku kr gu umieszczamy 2-3 arkusze papieru (A3 lub gazeta), odpowiednio do

liczby osób (na 1 osob  musi przypada 1 arkusz A5). 1 osoba z grupy zostaje mianowana

policjantem, natomiast pozosta e to z odzieje. Wszyscy cznie z prowadz cym poruszaj

si  dooko a  poza  granica  okr gu.  Mo na  to  robic  w  takt  muzyki,  murmuranda  lub

historyjki opowiadanej przez prowadz cego. Nagle opiekun wypowiada has o „ apa

odzieja” i wszyscy „z odzieje” wbiegaj  do kr gu i staraj  si  przynajmniej jedna ca a

stop  postawi  na którym  z arkuszy papieru, co oznacza schronienie w azylu. Policjant

w  tym  czasie  stara  si  z apa  kogo ,  kto  nie  zd y  postawi  ca ej  stopy  na  kartce.

Wszystkie  z apane  osoby  zamieniaj  si  w  policjantów  i  w  nast pnych  rundach  razem

api  zmniejszaj  si  ilo  z odziei. eby z odzieje nie mogli si atwo schroni  w azylu,

po ka dej rundzie zmniejszamy powierzchni  arkuszy, eby zachowa  w/w proporcje.

Gdy  po  kolejnej  rundzie  zostanie  1-2  z odziei,  nast puje  ich  zamiana  w  policjantów,  a

policjantów  w  z odziei  i  zabaw  mo na  kontynuowa  tak  d ugo,  dopóki  dzieci  chc  si

bawi .
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10.  Króliki i lisy

Zabawa  ma  na  celu  integracj  grupy  oraz  rozwój  umiej tno ci  s uchania  spo ród

wszystkich dzieci. Wybiera si  z grupy dwa lisy, a reszta dzieci to króliki. Lisy wychodz

na  zewn trz  i  nie  podpatruj .   Podczas  gdy  lisów  nie  ma  w  pokoju,   króliki  ustawiaj

przeszkody,  chowaj  si ,  robi  wszystko,  aby  utrudni  lisom  ich  zadanie.  Gdy  lisy

wchodz  do pokoju, wiat o zostaje zgaszone,  a lisy maj  wy apa  wszystkie króliki.

11. Raki i ryby

Wybieramy  z  grupy  2  osoby  –  to  raki,  a  reszta  –to  ryby.  Zaznaczamy  wzd

pomieszczenia koryto rzeki szerokie na ok. 2-2,5 metra i d ugie ok. 5-6 metrów. Raki

ustawiaj  naprzeciw po obu stronach koryta i wystawiaj  prze siebie r ce. Pomi dzy

czubkami  palców  powinno   ok.30-40  cm  przerwy.  Ryby  na  has o  przebiegaj  jak

najszybciej z jednego ko ca koryta rzeki na drugi, tak, aby nie zosta  dotkni tym przez

raki. Ka de dotkniecie zamienia ryb  w raka. Zabawa trwa do wy apania mo liwie

najwi kszej liczby ryb.

12. Otrz sanie

Cz onkowie grupy stoj  rozproszeni. (mo e towarzyszy  rozlu niaj ca, szybka muzyka)

Teraz wszyscy otrz saj  po kolei  wszystkie cz ci  cia a:  rozpocznijcie  od palców prawej

ki…,  teraz  lewa,  teraz  rami …barki,  do  tego  prawa  noga,  pupa,  nast pnie

kr gos up…teraz g owa. Wszyscy uczestnicy otrz saj  si  wprowadzaj c cia o w ruch.

V ZABAWY RUCHOWO-EDUKACYJNE I ZR CZNO CIOWE

1. Sztafeta pisana.

Ok.  20  dzieci  ustawionych  w  3–4  rz dach  (po  5-6  osób)  na  linii  startu,  na  sygna

opiekuna z ka dego rz du 1 dziecko biegnie na czworakach do linii ko cowej i tam pisze

kred  na pod odze (lub pisakiem na kartce), pierwsz  liter  jakiego  wyrazu, wraca
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dotyka  kolejnej  osoby  w  swoim  rz dzie  (ewentualnie  przekazuje  pisak  lub  kred  jako

sztafet  i  kolejne dziecko dopisuje nast pn  liter   – ka de kolejne dziecko dopisuje

tylko  jedn  liter -  ale  tak ,  aby  razem  tworzy y  sensowny  wyraz  na  tyle  liter,  ile  jest

dzieci  w rz dzie wygrywa grupa,  która pierwsza napisze.  W ten sposób mo na wiczy

pisowni  ró nych s ów.

2. Polowanie na czasowniki.

Dzieci ustawione s  w dwóch szeregach, twarzami do siebie w odleg ci 3-4 kroków. Po

jednej stronie stoj  dzieci „rzeczowniki” (trzymaj  kartoniki z rzeczownikami). Naprzeciw

nich stoj  dzieci „czasowniki”( trzymaj  kartoniki z czasownikami). Na sygna  opiekuna

„czasowniki” uciekaj , natomiast „ rzeczowniki” staraj  si  je z apa , ale tak, aby mog y

utworzy  sensowne po czenie, np. deszcz pada; pies szczeka; kwiat ro nie itd. Wygrywa

dziecko, które jako pierwsze z apa o odpowiedniego partnera.

3. Tworzenie kszta tów figur geometrycznych.

Dzieci  trzymaj  w  d oniach  zwi zany  d ugi  sznur  (mo na  podzieli  grup  na  zespo y  i

wówczas  ka dy  zespó  ma  jeden  sznur).  Na  sygna  i  wywo an  przez  opiekuna  nazw

tworz  ko o, kwadrat, trójk t, prostok t. Mo na doda  potem jeszcze wiczenia, które s

wykonywane z wykorzystaniem u onej figury geometrycznej np. sznur le y na ziemi, a

uczniowie przeskakuj  obunó  w ró nych kierunkach; uczniowie wykonuj  siad prosty

przed  le cym sznurem i  próbuj  z apa  go  palcami  bosych  stóp.  Dla  starszych  mo na

zaproponowa  gr  interpersonaln  np. u enie trójk ta równobocznego z zamkni tymi

(zawi zanymi) oczami, tylko przy pomocy komunikacji w grupie, a nast pnie analizowa

zachowania, które doprowadzi y do sukcesu lub nie.

4. K opotliwe kolory.

Dzieci ustawione na obwodzie ko a, opiekun podaje zestawione barwy z przedmiotami,

np. czerwony s , te s ce, niebieski kot, a zadaniem dzieci jest przyj cie ustalonej

pozycji, w przypadku poprawnego zestawienia barwy z przedmiotem np. przysiad

podparty lub w przypadku niepoprawnego zestawienia, np. le enie przodem.
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5. W druj cy balon.

Dzieci siedz  naprzeciwko siebie w dwóch szeregach na tyle blisko by dotykali si

stopami, opiekun podaje nadmuchany balon ( albo wi cej przy wi kszej liczbie

wicz cych). Balon wk adamy pomi dzy stopy pierwszej pary; dzieci maj  przenie  na

koniec tak, by go nie zgubi  (przy licznej grupie mo na wprowadzi  drugi i trzeci balon).

Gdy balon p ka, zamieniamy na nowy.

6. ZABAWY Z KRZES AMI - Ba  o królu i królowej

Wybieramy z grupy 9 dzieci, które odgrywaj  n/w role. Ustawiamy 9 krzese  imituj cych

KARET  Z KO MI w odpowiedniej odleg ci od siebie i dzieci zajmuj  miejsca. Pozosta e

dzieci mog  przyjmowa  fanty, wymy la  zadania do wykonania itp.

Osoby:

- ko  prawy, ko  lewy – pierwsze dwa krzes a ustawione obok siebie

- przednie prawe ko o od karety, przednie lewe ko o od karety -  trzecie i czwarte

krzes o ustawione za nimi, obok siebie

- wo nica –pi te krzes o ustawione za nimi

- królowa, król –szóste i siódme krzes o

- tylne prawe ko o od karety, tylne lewe ko o od karety – ósme i dziewi te krzes o

Opiekun czyta poni sze opowiadanie. Gdy wymieni s owo KRÓL, dziecko, które jest

królem, wstaje i obiega swoje krzes o dooko a. Podobnie z pozosta ymi s owami, które

oznaczaj  konkretne role. Gdy wymieni s owo KONIE, swoje dzieci tj. lewy i prawy ko

wstaj  jednocze nie i i obiegaj  swoje krzes a.  Gdy wy mieni s owo KARETA, wszystkie

cztery  ko a  wstaj .  Gdy  które  dziecko  zapomni  si  i  spó ni  z  reakcj ,  daje  fant  lub

wykonuje wskazane zadanie.

Dawno, dawno temu w pi knej krainie  sobie król i królowa. Król i królowa lubili

je dzi  karet  na spacery. Kareta ta by a ca a ze z ota. Wo nica cieszy  si , e mo e by

wo nic  u króla. Do karety zaprz gano dwa konie. Prawy ko  by  bia y, a lewy ko  by

czarny. By y to najlepsze, najszybsze i najpi kniejsze konie w ca ym królestwie króla i

królowej. Pewnego pi knego, s onecznego dnia  powiedzia a królowa do swojego króla:
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„Królu, mój najukocha szy królu! Powiedz wo nicy, eby przygotowa  konie i karet

do  spaceru.”  Us ny  wo nica  zaprz gn  szybko  konie  do  karety  i  po  czym  sprawdzi

ko a  karety,  poniewa  na  ostatnim  spacerze  mia  powa ne  problemy  z  prawym tylnym

ko em.  Wo nica  sprawdzi  po  kolei  tylne  prawe  ko o,  przednie  prawe  ko o  i  mówi  do

króla:  „Królu,  nasz wspania y królu!  Kareta i  konie gotowe do spaceru.”  Tak wiec król  i

królowa  wsiedli  do  swej  pi knej,  z otej  karety  i  pojechali  na  spacer.  Po  krótkim  czasie

wjechali na pi kn  i królowa rzek a: „Królu, powiedz wo nicy, eby zatrzyma  konie,

gdy  chc  wyj  z  karety na t  urocz .”  Wo nica zatrzyma  karet ,  po czym król  i

królowa wysiedli. Wo nica pas  konie, w mi dzyczasie przegl da  ko a karety i podziwia

z królem i królow  pi kne okolice nale ce do króla. Nagle niebo zasnu o si  chmurami i

zacz  pada  ulewny  deszcz.  Król  z  królow  po piesznie  wsiedli  do  swej  karety  i

poganiane  przez  wo nic  konie  pop dzi y  do  zamku.  Wróciwszy  do  swojego  zamku

powiedzia a królowa do swego króla: „Królu, kochany królu, mój najs odszy królu!

Dzi kuj  tobie mój królu za tak pi kny dzie ”. Król u miechn wszy si  uroczo do swojej

królowej tak zadowolonej z przeja ki karet  uda  si  na spoczynek.

VI  ELEMENTY TWÓRCZEGO MY LENIA I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW

1. Plotka

Cel: kreatywno , wyobra nia

Opis zabawy: Dzieci  siedz  w  kr gu.  Spo ród  nich  wybieramy  ok.  4  ch tnych  (w

zale no ci od liczebno ci grupy). Ochotnicy wychodz  z pomieszczenia z osob , która je

przypilnuje. Pozosta e wraz z prowadz cym wymy laj  historyjk  (mo e by  bardzo

prosta). Historyjka musi by  na tyle przejrzysta, by mo na by o j  opowiedzie  gestami –

bez u ycia s ów. I w ten sposób przychodzi jedna z ochotników i ogl da nasz  opowie .

Na koniec dowiaduje si , e ma teraz przedstawi  to, co zobaczy a kolejnej osobie – i tak

dalej, a  do ostatniej. B dzie to wygl da o troch  jak podawanie has a w g uchym

telefonie, tzn. ostatnia osoba prawie nic nie b dzie rozumia a. Potem po kolei pytamy, co

mog y  przedstawia  te  gesty  (tu  b  si  pojawia  przeró ne  wersje),  i  w  ko cu

pierwsza z ogl daj cych b dzie najbli ej prawdziwej wersji.
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2.  Kim jestem i z jakiej epoki?

Rekwizyty: kartki z napisanymi postaciami i tematami wypowiedzi.

Cel: wyobra nia, kreatywno

Opis zabawy: Ka dy uczestnik losuje dwie kartki. Na jednej ma napisane, kim jest, z

jakiej pochodzi epoki, a na drugiej, o czym ma opowiada . Zadaniem jest wcielenie si  w

role i opowiadanie o przedmiocie, sytuacji, itp. nie u ywaj c tego s owa. Zadaniem grupy

jest odgadni cie, kim jest aktor i o czym mówi.

Przyk ad postaci:

Marsjanin w XXXV wieku

Mieszkaniec dzikiego zachodu

Rycerz ze redniowiecza

Dama dworu na dworze Króla Artura

Jaskiniowiec

Rosjanin za czasów carskich

Przyk ady tematów opowie ci:

Jak traktujemy bohaterów narodowych

Jak wygl da sklep

Jak si  rozmna amy

Jak jemy obiad

Jak wygl daj  o wiadczyny

Jak umawiamy si  na randki

3.  Kim jeste ?

Rekwizyty: kartki, d ugopisy, ta ma klej ca, krzes a

Cel: wyobra nia, umiej tno  zadawania pyta , wyobra nia

Opis zabawy: Uczestnicy zabawy siedz  w kr gu. Ka dy dostaje kartk  i pisze na niej

imi  znanej wszystkim osobom postaci (np. Jan Pawe  II, znany piosenkarz, aktor, imi

prowadz cego itp.). Robimy to tak, eby nikt poza nami nie wiedzia , co jest napisane na

kartce. Gdy ju  wszyscy sko cz  pisa , jednocze nie przyklejamy swoje karteczki osobie

siedz cej po naszej prawej stronie – takim sposobem ka dy ma na czole kartk  z
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imieniem i  nazwiskiem (b  przezwiskiem),  ale tak,  e ka dy oprócz tej  osoby wie,  co

tam jest napisane. Gra polega teraz na odgadni ciu tej osoby przez zadawanie pyta

tak/nie.  Pytania  zadajemy  po  kolei  siedz c  dalej  w  kr gu.  Wygrywa  osoba,  która

pierwsza odgadnie, kim jest.

4. Krzes a

Rekwizyty: krzes a, magnetofon, dowolna muzyka

Cel: rozlu nienie, aktywizacja, wyobra nia, kreatywno , poczucie rytmu, umiej tno

teatralne

Opis zabawy: Ustawiamy krzes a w rozsypce na ca ej przestrzeni sali. Krzese  jest tyle,

ile  uczestników. Ka dy ma s ucha  muzyki.  Chodzimy mi dzy krzes ami tak,  aby ich nie

dotkn  w trakcie s uchania muzyki. Kiedy muzyka cichnie uczestnicy musz  zrobi  to, co

mówi prowadz cy:

Podejd  do krzes a jak do czego , co ci  zaintrygowa o

Podejd  do krzes a jak do uroczego szczeniaka

Podejd  do krzes a jak do przechodnia i zapytaj,jak mo esz doj  w okre lone miejsce

Trzymaj krzes o w wyszukany sposób

Podejd  do krzes a jak do zgubionego p acz cego ma ego dziecka

Spotykasz swojego najgorszego wroga (krzes o) i nareszcie mo esz mu wygarn

Siadamy na krze le jak do obierania ziemniaków

Siadamy na krze le jak podczas rozmowy z szefem

Siadamy na krze le jak wtedy, gdy jest nam smutno

Siadamy zalotnie itd.

Po ka dym poleceniu chodzimy swobodnie w takt muzyki.

5. Pawe  i Gawe

Cel: skupienie, spostrzegawczo , zwinno , integracja

Opis zabawy: Uczestnicy zabawy siadaj  w kr gu. Wyznaczamy Paw a i Gaw a,

pozostali uczestnicy otrzymuj  kolejne cyfry: Pawe  - Gawe  - 1 – 2 – 3 - 4…

Uczymy si  ruchów, które wykonujemy jednocze nie(dynamicznie- na 4):

uderzenie dwa razy w kolano
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zgi ta prawa r ka w okciu( palec z wystawionym kciukiem ku ty owi)

zgi ta lewa r ka w okciu (palec z wystawionym kciukiem ku ty owi)

Zabawa polega na wywo ywaniu poszczególnych osób. Rozpoczyna j  Pawe . Zginaj c

praw  r  (to samo robi  pozostali uczestnicy) mówi: Pawe , po czym zgina lew  r  i

wywo uje dowoln  osob  np. 2. Wówczas rol  przejmuje 2. Krzyczy, zginaj c praw  r

swój numer- 2, po czym zgina lew  r  i wywo uje np.3. 3- 4, 5-8, 8-Gawe  itd., Gdy

kto  wywo any nie odbierze sygna u, b dzie robi  to zbyt wolno lub wywo a osob , której

ju  nie ma - odpada z zabawy.

6. Cyferki

Cel: skupienie, spostrzegawczo , zwinno , integracja

Opis zabawy: Uczestnicy zabawy staj  w kr gu. Ka dy otrzymuje kolejn  cyfr . Uczymy

si  ruchów, które wykonujemy jednocze nie (dynamicznie- na 2):

na 1. Klaszczemy w swoje r ce

na 2. Rozk adamy r ce i uderzamy w d onie s siada z prawej i lewej strony

Zadaniem uczestników jest wypowiedzenie odpowiednim momencie swojej cyfry.

Rozpoczyna  1,  która  w  czasie  rozk adania  r k  krzyczy:  jeden,  nast pnie  uczestnicy

klaszcz  w  d onie  i  przy  kolejnym  rozk adaniu  d oni,  krzyczy  ju ,  2,  dalej  3  itd.  Po

ostatniej osobie, zamiast klaskania w d onie, klaszczemy pod kolanem (ale w tym samym

czasie-na  1),  po  czym  przy  rozk adaniu  r k  jeden  krzyczy  ju  swój  numer.  Gdy  kto

wywo any  nie  odbierze  sygna u,  b dzie  robi  to  zbyt  wolno  -  odpada  z  zabawy.  Po

odej ciu  z  zabawy  danego  numeru,  cyfry  nie  zmieniaj  si ,  co  wa ne  -  do  ko ca  gry

ka dy jest cyfr  wyznaczon  na pocz tku.

7. Czekoladka

Cel: sprawno  manualna, spryt, zwinno , integracja

Rekwizyty. Czekolada (smaczna!) kurtka, szalik, czapka, r kawiczki, szalik; nó  widelec,

talerzyk, pude ko od zapa ek.

Opis zabawy: Uczestnicy siedz  w kr gu, na rodku le  sztu ce i talerzyk z czekolad .

Za kr giem le y ubranie(kurtka, szalik, czapka, r kawiczki). Aby mie  mo liwo

zjedzenia czekolady, nale y rzucaj c kolejno, postawi  pude ko od zapa ek na drasce.
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Je li  to  si  uda,  uczestnik  ubiera  jak  najszybciej  we  wcze niej  przygotowane  rzeczy  i

mo e  je  czekolad -  oczywi cie  no em  i  widelcem,  ma ymi  k sami.  Od  momentu,  w

którym uczestnikowi uda o si  postawi  pude ko na drasce, osoby siedz ce w kr gu

próbuj  kolejno  dokona  tego  samego.  Je li  komu  si  to  uda,  osoba,  która  wcze niej

jad a  czekolad  musi  si  szybko  rozebra ,  a  nowy  uczestnik  szybko  ubiera  w

przygotowan  kurtk , szalik, czapk  itd. i mo e zacz  je  czekolad . Zabawa trwa do

momentu, gdy na talerzyku jest jeszcze czekolada.

8. Odgadnij zasad

Cel: kreatywno , spostrzegawczo

Opis zabawy: Jedna osoba wychodzi, a pozostali ustalaj  zasad , wed ug której b

odpowiada  na pytania. Po powrocie "nieobecny" zadaje uczestnikom pytania dotycz ce

ich samych i s uchaj c odpowiedzi musi odgadn  zasad , wed ug której odpowiadaj .

Zasady  mog  by atwe  i  trudne,  w  zale no ci  od  wieku  i  do wiadczenia  uczestników.

Mog  by  one wizualne – np.: "podrap si  w g ow , zanim odpowiesz" -  lub strukturalne

– np.: "ka da odpowied  zaczyna si  na nast pn  liter  alfabetu.

Inne przyk ady:

-  Odpowiadasz  na  pytanie  tak,  jakby  by  osob  po  twojej  prawej  stronie.

- Wszystkie dziewczyny k ami , a ch opcy mówi  prawd .

8. Wy cigi konne

Cel: integracja, zwinno , podzielno  uwagi

Opis zabawy: Uczestnicy siedz  na pod odze. Jedna osoba- prowadz cy opowiada

histori , uczestnicy ilustruj  okre lone s owa ruchami. Przez ca  zabaw  konie w druj

(r ce uderzaj  wskazówek kolana) wed ug podanych wskazówek:

step- powoli, oci ale

us- podwójnie (r ce razem)

galop- szybko, na zmian

cwa  - bardzo szybko

Przygotowanie przed wy cigami- zdmuchujemy „brud” z siebie- raz z prawej, raz z lewej

strony;   Po egnanie z rodzin - poca unek „w powietrze” ;
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Przeszkoda/ podwójna przeszkoda/ potrójna przeszkoda- podskoki obiema r kami

Zakr t w prawo/lewo- ca e cia o skr camy w prawo/ lewo

Indianie przy trasie- krzyczymy „uuuu” dotykaj c r  ust i os aniaj c je

Panie - cienkim, piskliwym g osem „hihihi”

Panowie - grubym g osem „hahaha”

Dzieci- podnosimy praw  r , skanduj c „chcemy batonika! Chcemy batonika!”

Mostek- uderzamy si  szybko w mostek (pi ciami)

otko- nabieramy w usta powietrza i poklepujemy szybko policzki

9. Magiczny czworobok

Cel: umiej tno  wspó pracy w grupie i rozwi zywania problemów.

Opis zabawy Gra najlepiej  dla 8,11,  14,  15 osób.  Prowadz cy ustawia na pod odze w

formie czworoboku kartki A4 w ilo ci o jeden wi kszej od w/w liczby osób: czyli 9 (3x3),

12 (3x4), 14 (3x5) czy 16 (4x4).

Kartki  musz  by  nieco  oddalone  od  siebie,  aby  osoby  które  na  nich  stan  czu e  si

swobodnie.

Kartki  numerujemy  kolejno  (np.  1-9)  i  prosimy  dzieci  aby  na  nich  stan y  w  dowolnie

wybranym miejscu (jedna kartka b dzie wolna). Nast pnie przygotowujemy karteczki z

cyferkami (1-8) tyle, ile dzieci i losowo je rozdajemy. Karteczki powinny by

samoprzylepne  lub  ze  szpilka,  aby  dzieci  mog y  je  sobie  przyczepi  z  przodu  i  widzie ,

jaki kto ma numer. Zadanie polega na tym, by ka de dziecko znalaz o si  na kartce  ze

swoim numerem, ale ruchy s  ograniczone. Mo na przechodzi  tylko o jedno pole i tylko

prostopadle  (wprzód,  w  ty ,  w  bok  –  ale  nie  po  przek tnej).  Zadanie  ko czymy,  gdy

wszystkie dzieci ustawi  si  na swoich polach. Gdy jest to niemo liwe, mo emy pozwoli

na jeden ruch po przek tnej. Pozosta  cz  grupy mo e pe ni  funkcje obserwatorów,

pomaga  i podpowiada  grupie z dystansu, jak powinna rozwi za  ten problem.

10. Budowa domu

Cel: umiej tno  wspó pracy w grupie i rozwi zywania problemów.

Opis zabawy Gra na ok. 1 godzin , najlepiej dla 16 osób, nie mniej ni  8. Tniemy

poni sz  tabele na pojedyncze fragmenty zawieraj ce jedno zdanie. Ka dy fragment

dajemy  jednej  osobie.  Gdy  jest  mniej,  rozdajemy  po  kilka,  gdy  jest  wi cej,  wszystkie

powy ej 16 osób prosimy o role obserwatorów
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 Instrukcja do zadania brzmi: Prosz  w oparciu o posiadane informacje odpowiedzie  na

pytanie, ile Pan Gadocki zap aci  za dom? Wszystkie informacje stanowi  komplet, adnej

nie brakuje i adna nie jest zb dna. Grupa sama decyduje, w jaki sposób dochodzi do

rozwi zania. Ko cowa odpowied  musi by  jednomy lna.

I
Pan Tomasz Gadocki wynaj
trzyosobow  ekip  do budowy domu.

II
Pierwszy pomocnik stawia  300 cegie
dziennie.

III
Budow  rozpocz to pierwszego lipca i
pogoda wydawa a si  odpowiednia.

IV
Drugi  pomocnik  stawia  200  cegie
dziennie.

V
Pan  Gadocki  umówi  si  z  ekip ,  e
wybuduj  dom w ci gu miesi ca.

VI
Przygotowanie uzbrojenia i zaplecza trwa o
7 dni.

VII
Cena domu oddanego pod klucz
wynosi a 6000 z  za m2 .

VIII
Stolarka drzwiowa i okienna trwa a 5 dni.

IX
Dom mia  mie  100 m2 powierzchni.

X
Zadaszanie trwa o 4 dni.

XI
Za  ka dy  dzie  zw oki  Pan  Gadocki
mia  zap aci  o  500  z otych  mniej  ni
umówiona cena domu.

XII
Stawianie murów nie odbywa o si
jednocze nie z innymi pracami.

XIII
Ekipa  sk ada a  si  z  mistrza  i  dwóch
pomocników.

XIV
Do budowy domu zu yto 8.000 cegie .

XV
Tylko pomocnicy stawiali mury.

XVI
Obaj pomocnicy pracowali jednocze nie.
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VII. PRZYK ADY ZABAW BADAWCZYCH I EKSPERYMENTOWANIA

W OBSZARZE CZTERECH YWIO ÓW: WODY, WIAT A, POWIETRZA, ZIEMI.

1. W O D A

„ IG A NA WODZIE”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE: szklanka, ig a, bibu a, woda.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA: Nape nij szklank  wod , umie  na kawa ku bibu y ig

i delikatnie po  na wodzie. Po pewnym czasie bibu a nasi knie wod  i utonie, a co

stanie si  z ig ?

Bibu a nasi kni ta wod  staje si  ci ka i tonie, ig a natomiast jest lekka i utrzymuje si

na  powierzchni.  Dzieje  si  tak  dlatego,  e  cz steczki  wody  przyci gaj  si  do  siebie  z

tak  si ,  e  tworz  jakby skór  /  zwan  napi ciem powierzchniowym /,  której  ig a nie

jest w stanie rozerwa .

„ TRESOWANE  RODZYNKI”

POTRZEBNE  PRZEDMIOTY  I  SUBSTANCJE  : oik, przezroczysty napój musuj cy,

rodzynki.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Nape nij s oik dowolnej wielko ci musuj cym p ynem

i wsyp kilka rodzynków. Przez kilka minut przygl daj si  im, eby zobaczy  co si  dzieje.

Czy wszystkie rodzynki s  nieruchome w tej cieczy?

Na pocz tku wszystkie rodzynki ton . Po pewnym czasie p cherzyki gazu przyczepiaj

si  do zmarszczek na rodzynkach. Rodzynki pokryte b belkami unosz  si , poniewa  ich

sto  staje si  mniejsza ni  napoju.  Przy powierzchni  b belki  p kaj .  Rodzynki  znów

maja wi ksza g sto  ni  napój, wi c ponownie ton .

„ ROZDZIELANIE  KOLORÓW”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : szklanka, woda, bibu a, no yczki, atrament /

czarny, niebieski, czerwony, zielony /

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Wytnij z bibu y ko o troch  wi ksze ni  otwór szklanki. Na

rodku napu  kropelk  atramentu. Teraz zrób dwa naci cia na kole od kraw dzi do
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rodka.  Zagnij  ten  pasek  bibu y  do  do u.  Przykryj  szklank  ko em  tak,  aby  pasek  by

zanurzony w wodzie. Popatrz co si  b dzie dzia o?

Woda  powoli  wsi ka  w  bibu  i  rozdziela  kolory  atramentu.  U yj  równie  atramentu  w

innych  kolorach  lub  barwników  spo ywczych,  zobaczysz  z  jakich  sk adaj  si  barw.  Ta

metoda rozdzielania mieszanin nazywa si  chromatografi .

2.  W I A T  O

„ ZOBACZ  WI CEJ”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE: nieprzezroczysty kubek, woda, moneta lub

guzik.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA: Po  monet  lub guzik na dnie nieprzezroczystego kubka i

postaw  koleg  na  tyle  daleko,  aby  nie  móg  widzie  monety.  Zacznij  nape nia  kubek

wod , a moneta mu si  uka e.

Powoduje to za amanie si wiat a na powierzchni wody.

„ JAK  WIDZI  OKO ?”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE :  okr a  miska  z  przezroczystego  szk a,

kartka papieru, no yczki, telewizor.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Wytnij  w  papierze  renic  o  rednicy  1  cm.  Nakryj

papierem otwór miski. Skieruj swój model na telewizor. Za okiem przytrzymaj siatkówk

/ kartk  bia ego papieru /. Poruszaj modelem w przód i w ty , a  zobaczysz dobry obraz z

telewizora na papierowej siatkówce. Pami taj, e obraz b dzie odwrócony.

„ JAKI KOLOR MA T CZA ?”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : brystol, papier kolorowy /czerwony,

pomara czowy, niebieski, zielony, ty, fioletowy /, no yczki, sznurek ok. 50 cm.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Wytnij  z  tektury  kr ek  i  podziel  go  na  sze  równych

cz ci.  Na  ka  cz  naklej  papier  innego  koloru  /  lub  pomaluj  /.  Zrób  dwie  dziurki

ka  oddalon  o  1  cm  od  rodka  ko a  i  przeci gnij  przez  nie  sznurek.  Zwi  ko ce

sznurka i naci gnij go na palcach. Teraz mo esz rozkr ci  kr ek, naci gaj c sznurek i
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rozlu niaj c go kiedy si  rozwinie. Kr ek kr ci sznurek na nowo, wi c b dziesz móg  go

rozkr ca  coraz szybciej. Jak wygl da kr ek kiedy szybko si  kr ci? Czy wida  wszystkie

barwy?  Kr ek  nie  jest  ju  kolorowy  tylko  szaro  –  bia y.  Dzieje  si  tak  dlatego,  e  z

powodu Szybko ci wiruj cego kr ka, twoje oczy nie mog  rozró ni  poszczególnych

barw.

3. P O W I E T R Z E

„ POWIETRZE  I  LEMONIADA”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : butelka z lemoniad , plastelina, s omka do

napojów.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Do  butelki  z  lemoniad  w  rurk  i  wypij  kilka  yków

napoju. Nast pnie zatkaj plastelin  s omk  w szyjce butelki i ponownie spróbuj napi  si

lemoniady. No i co si  dzieje?

Ci kie powietrze nie mo e wej  do butelki, aby pchn  napój w gór  s omki, za  ty nie

mo esz pi .

„ TA CZ CY   W ”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : kartka  cienkiego  papieru  w  kszta cie  ko a,

ówek, no yczki, plastelina.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA :Wycinamy spiralnie ko o z papieru, co w rezultacie da nam

podobizn  w a;  kolorujemy  go  tak,  aby  by  podobny  do  prawdziwego.  Nast pnie

mocujemy  za  pomoc  grudki  plasteliny  o ówek  na  grzejniku,  a  na  czubku  o ówka

umieszczamy w a. Zaobserwuj, co si  b dzie dzia o z w em? Powietrze przy

kaloryferze ogrzewa si , zaczyna si  wznosi  i obraca  w a.

„ SI A  WIATRU „

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : ma y  zabawkowy  samochodzik,  s omki  do

napojów, papier kolorowy, plastelina.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Z ma ego samochodziku, plasteliny, s omki do napojów,

wykonujemy l dowy jacht, który obdarzamy dowolnych rozmiarów i dowolnego kszta tu



40

aglem.  Dmuchamy na agiel, aby wprawi  pojazd w ruch. Nast pnie dmuchamy przez

omk  i wreszcie próbujemy poruszy  pojazd za pomoc  strumienia powietrz z suszarki.

Sprawd , który sposób jest skuteczniejszy?

4. Z I E M I A

„ ZIEMIA  - JAKA JEST?”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : przezroczyste s oiki, przezroczyste

plastikowe  pojemniki  z  ma ymi  otworami  na  spodzie,  woda,  kilka  rodzajów  ziemi  /

piasek, próchnica, ziemia z powierzchni, ziemia z du ej g boko ci, ziemia gliniana /,

eczki.

PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Podczas spacerów i wycieczek dzieci mog  zgromadzi

potrzebn  do do wiadcze  ziemi , b  przygotowuje j  nauczycielka. Dzieci ogl daj

poszczególne rodzaje ziemi, omawiaj  ich kolorystyk , sprawdzaj  d mi konsystencj ,

plastyczno , podatno  na formowanie, itp.

Zauwa , e najbardziej plastyczna jest ziemia zawieraj ca glin .

Nast pnie dzieci sprawdzaj  przepuszczalno  wody ka dego gatunku gleby wk adaj c

nieco  ziemi  do  plastikowych  pojemników  i  po  uprzednim  ugnieceniu  podlewaj  tak

sam  ilo ci  wody. Sprawdzamy: Przez któr  ziemi  najszybciej przep ynie woda? Która

gleba zatrzyma w sobie najwi cej wody?

Najszybciej woda przesi knie przez próchnic , a ziemia z glin  nie przepuszcza wody.

Najwi cej wody zatrzyma w sobie piasek.

Wreszcie  mo emy  sprawdzi  czy  ziemia  rozpu ci  si  w  wodzie  wsypuj c  eczk

poszczególnej gleby do przezroczystych s oików do po owy wype nionych wod .

Mieszamy starannie roztwór eczkami. Która ziemia rozpu ci a si  w wodzie?

Ogl daj c poszczególne s oiki dojdziecie do wniosku, e adna ziemia nie rozpuszcza si

w wodzie.

„ CO TUTAJ  URO NIE ?”

POTRZEBNE PRZEDMIOTY I SUBSTANCJE : pojemniki na gleb , ró ne rodzaje ziemi

/  piasek,  próchnica,  ziemia  z  glin ,  ziemia  z  ogrodu./,  opatki,  sadzonki  i  nasiona  /

ziemniaki, tulipany, fasole, szczypiorek, cebule, rze ucha, owies itp. /, woda.
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PRZEBIEG DO WIADCZENIA : Do poszczególnych pojemników wsypujemy ró ne gatunki

ziemi. W ka  gleb  sadzimy reprezentanta przygotowanych sadzonek i nasion,

po czym podlewamy wod  i ustawiamy w dobrze o wietlonym miejscu. W

poszczególnych pojemnikach podpisujemy nasze uprawy. Za kilka dni sprawdzamy, która

ro lina czuje si  najlepiej i jaka ziemia jej najbardziej odpowiada?

VIII. ZABAWY PLASTYCZNE

1. Rysunek zwierz tka

Cel: g bsze poznanie siebie i innych, u wiadomienie sobie w asnych cech osobowo ci

Przebieg.:  Dzieci  zostaj  podzielone  na  4  osobowe  grupki.  Rysuj  na  otrzymanych

kartkach zwierz tko do którego uwa aj , e s  podobne ze wzgl du na charakter (go b

– agodno  itp.).  Dzieci rysuj  samodzielnie i nie dziel  si  informacjami z innymi

osobami. Wrzucaj  kartk  do kapelusza lub du ej koperty. Losuj   nast pnie kartki i

próbuj  odgadn  kogo przedstawia rysunek.

2. Puzzle

Dzielimy twardy arkusz papieru na tyle kawa ków o nieregularnych kszta tach, ile jest

dzieci. Zaznaczamy x ka dy kawa ek  z tej samej stronie i rozdajemy ka demu dziecku.

Ka de  dziecko  dostaje  art.  do  malowania  (farby,  pisaki,  kredki)  i  musi  wype ni  swój

kawa ek (na odwrotnej stronie ni  x) wg jednej regu y, np. moje marzenia w ulubionym

kolorze, imi  napisane wymy lnymi, ozdobnymi literami itp. nast pnie dajemy dzieciom

klej,  ta  prze roczyst ,  no yczki  i  prosimy  o  u enie  z  tych  kawa ków  ca ci.

(Dlatego  wa ne  jest  zaznaczenie  na  ka dym  tej  samej  strony  i  malowanie  na  niej,  bo

inaczej si  nie u ). Kawa ki uk adaj  na du ym cienkim arkusz np. szarego papieru. W

ten sposób powstaje dopasowany do siebie kolorowy zbiorowy autoportret grupy.

3. Portrety

Warunki do przeprowadzenia gry:

Plener przy bezdeszczowej pogodzie lub w miar  obszerne pomieszczenie. Rodzaj i liczba

uczestników dowolna, min. 2 opiekunów na 10 osób.
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Potrzebne materia y:

Papier pakowy lub karton, markery, s oiczki z farbami, du e p dzle (np. p askie malarskie

4-6 cm), szeroka ta ma klej ca, aparat fotograficzny, 2 listwy drewniane lub styropian

do usztywnienia papieru.

Opis przebiegu gry:

Sklejamy  ta  2  arkusze  papieru,  tworz c  wi ksz  powierzchni  (ok.  1,5  x  2  m)  do

malowania. Ilo  arkuszy zale y od liczebno ci grupy. Na jeden arkusz przypada od 2 do

4  osób.  Po  podzieleniu  si  na  podgrupy  mo emy  przyst pi  do  dzia ania.  Ka da  z

podgrup wybiera sobie posta ,  któr  chce przedstawi  na swoim arkuszu.  Mo e to by

np. rycerz, królewna, King-Kong, Superman, wiewiórka itp.

Nast pnie z pomoc  animatora uczestnicy markerami tworz  zarys postaci, któr  potem

koloruj  farbami. W miejscu, w którym posta  posiada „twarz” wycinamy otwór, w który

mo emy  „wstawi ”  twarze  poszczególnych  uczestników  zabawy.  Arkusz  mocujemy  na

listwach lub innych wspornikach, aby nada  mu stabiln  stoj  pozycj . Przygotowanym

wcze niej aparatem robimy zdj cie osobie zdecydowanej zmieni  si  w posta  stworzon

przez grup . Zabawa ta doskonale aktywizuje grupy, a pami tkowe zdj cia utrwala mi e

wra enia.

IX. GRY FABULARYZOWANE

1. Zabawa w Indian

Cele:

- zabawa w grupie

- poznanie obyczajów Indian

- wiczenia manualne

- pos ugiwanie si  map

- pobudzenie my lenie twórczego i wyobra ni

- znalezienie skarbu

Materia y i pomoce:

- rurki z gazet (do robienia dzid),- brystol do pióropuszy
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- balony( czerwony, niebieski, ty, zielony)

- cukierki na nagrody

-kredki do twarzy, maskotka zwierzaka

- mapa podzielona na 4 cz ci (dla ka dej gupy)

-opowiadanie o Indianach,- 3 zagadki

Przebieg zaj :

1. Wprowadzenie do wiata Indian: na podk adzie czytana historia o Indianach. Nauka

piosenki z pokazywaniem np. „moja miczidanka”.  Podzielenie dzieci na 3-4 plemiona.

2. Zaj cia plastyczne: wycinanie, dekorowanie pióropuszy dla poszczególnych plemion.

3. Zadania w 4 krokach:

I  krok:  dzieci  spotykaj  szamana i  razem ta cz  taniec india ski,  i  bawi  si  w ma ego

Indianina. Na ko cu otrzymuj  kawa ek mapy.

II krok: Spotykaj  Wyroczni . Ona zadaje im trzy zagadki np:

1. Moja cha upka to jest skorupka! Po wiecie z ni  chodz , Drzwiczki mam na nodze!

( limak)

2. W górach mieszka wielki ptak -to jest Polski naszej znak. Widzia  go mo e? Ten

ptak to …

3. Co to za z ota wietlana kula, która swym ciep em Ziemi  otula? (S ce),

Je li odgadn  trzy zagadki to dostaj  drug  cz  mapy.

III krok -to zawody: ka dy ma woreczek z piaskiem lub pi eczk  tenisow  i ma wrzuci

do kosza. Jak zrobi  to dobrze, dostaj  kolejn  cz  mapy.

IV krok: dzieci szukaj  grubego zwierza (maskotka) na podstawie polece  ciep o, zimno

identyfikuj  gdzie  przedmiot  si  znajduje.  Po  wykonaniu  zadania  otrzymuj  ostatni

cz ci mapy.

4.Z pióropuszami i pomalowane w barwy india skie dzieci id  na poszukiwanie skarbu

(torebka  z  cukierkami)  z  map ,  któr  wcze niej  zdoby y.  Po  odszukaniu  mapy  ka de

plemi  wraca do wietlicy i jest uroczyste zako czenie imprezy i skonsumowanie

cukierków. Na koniec wszyscy puszczaj  sobie iskierk  jako znak india skiego pokoju.:-)
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2. Plemi  afryka skie tropi lwa

Cel: zabawa,  poszerzanie wyobra ni, kszta towanie umiej tno ci pracy w grupie

Materia y i pomoce: kawa ki gazet (u one na pod odze w „trop”, w labirynt), kreda,

pi eczka ping-pong, karteczki samoprzylepne, jedna osoba udaj ca LWA.

Przebieg:

a.Wst p:  Pewne  plemi  Aruka  mieszka  w  d ungli.  Zajmuj  si  hodowl  antylop,  ale

ostatnio we znaki daje im si  lew - postrach pobliskich terenów. Ca e plemi  postanowi o

dotrze  do  lwa.  To  zwierz  jest  jednak  bardzo  sprytne.  Ukry o  si .  Aby  znale  lwa

nale y przej  niebezpieczn  drog  i rozwi za  kilka zagadek.

b.Plemi  najpierw natrafia na lady lwa i pod a nimi. Zadanie polega na tym, e dzieci i

odzie  id  lub skacz  po apach (kartkach z gazet).

c.Niestety okazuje si , e zwierz  wybra o inn  drog . Przez ni  mo e przej  tylko jedna

osoba.  Jest  to  labirynt  (u ony  i  sklejony  z  gazet).  Dzieci  dziel  si  w  pary.  Jednej

osobie  zawi zuje  si  oczy,  a  druga  j  prowadzi  udzielaj c  g no  wskazówek  np.  w

prawo, prosto, w lewo itd.. Potem nast puje zmiana.

d.Plemi  nast pnie musi trafi  kamykiem w cel (do narysowanego okr gu), aby otworzy

sobie tajemne przej cie.

e.Pó niej  plemi  trafia  na zagadk  logiczn   (MO NA WYBRA  DOWOLNA, ALE ZNAN

DZIECIOM)  Dzieci musz  odgadn  Dzieci wreszcie docieraj  do lwa. Aby go pokona  i

udomowi ,  musz  zerwa  z niego punkty si y.  Punkty si y  to karteczki  przyczepione do

lwa. Lew ma ich tyle, co uczestników, a ludzie z plemienia Aruka po jednym. Je eli lew

zerwie uczestnikowi punkt si y, to dana osoba odpada z zabawy i dopinguje reszt  dzieci.

X. TEMATY DO SPOTKA  WYCHOWAWCZYCH NA KOLONIE

Wszystkie  tematy  realizowane  s  przez  wychowawców  w  4  grupach  wychowawczych

(m odsze dziewczynki, m odsi ch opcy, starsze dziewczynki, starsi ch opcy).

Spotkania wychowawcze realizowane s  w placówce lub podczas wycieczek.

Ka de spotkanie oparte jest na schemacie:

 - wprowadzenie do tematu
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- wiczenie wprowadzaj ce do dyskusji, podsumowanie wiczenia

- dyskusja w grupie, podsumowanie

- wiczenie ilustruj ce najwa niejsze tezy, mo e to by  równie wiczenie pozytywnych

zachowa , o których by a mowa w trakcie dyskusji.

- podsumowanie i spisanie wniosków przez uczestników

- prezentacje wniosków na apelu

Ka dy wychowawca otrzymuje zestaw ró nych wicze  i samodzielnie dobiera je do

poszczególnych tematów. Sugerujemy, aby wiczenie ilustruj ce mia o charakter

„odgrywania ról”. Zapisywanie wniosków i prezentowanie ich na forum ca ej kolonii s y

wzmocnieniu efektów edukacyjnych i pomaga w wypowiadaniu si , w odwa nym

stawaniu przed grup .

 Ponadto piel gniarka z ka  grup  przeprowadzi pogadanki na temat szkodliwo ci

ywania papierosów, alkoholu i narkotyków- b  to prezentacje faktów.

W po owie kolonii przewidziany jest happening pod has em „Jestem swoim przyjacielem”,

w trakcie którego poszczególne grupy przygotuj  minidramy, jak nale y dba  o w asne

zdrowie  i  rozwój  ca ej  osoby.  Pod  koniec  kolonii   w  ramach  turnieju  wiedzy

podsumowuj cego ca  kolonie, odb dzie si  równie  turniej wiedzy o tym, jak broni  si

przed uzale nieniami.

 „Poznaj  siebie”

1.  Kim  jestem?  –  moje  warto ci,  pogl dy,  cechy,  umiej tno ci  i  zachowania,  mocne  i

abe  strony,  zalety  i  wady,  moja  odr bno  i  niepowtarzalno .  Celem  spotkania  jest

pomoc dzieciom w odkryciu w asnej niepowtarzalno ci, w rozpoznaniu i nazwaniu

elementów osobowo ci i charakteru. Wytworzeniu atmosfery otwarto ci b  s y

wiczenia integracyjne nawi zuj ce do ró nych zainteresowa  i cech.

2. Moja historia. Co mnie ukszta towa o i kszta tuje obecnie. Kto na mnie wp ywa? Kogo

ucham,  komu  wierz  i  dlaczego?  Celem spotkania  jest  pokazanie,  e  nasze  pogl dy  i

zachowania nie s  przypadkowe, a nastepnie odkrycie i ocena ich róde .

3. Moje zachowania. Moje wybory i decyzje. Moje nawyki i przyzwyczajenia.

Personalistyczna wizja osoby - wolno  i odpowiedzialno . Celem spotkania jest

przekonanie uczestników, e wolno  poci ga za sob  odpowiedzialno , a ka da

decyzja, wybór niesie za sob  konsekwencje, nawet je li s  one oddalone o wiele lat.
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4.  Praca  nad  sob .  Jak  mog  kszta towa  swój  charakter  i  osobowo  kto  mo e  mi  w

tym pomóc. Celem spotkania jest zach cenie m odych ludzi do zmiany z ych nawyków  i

pokazanie im pozytywnych wzorców.

wiat, w którym yj ”

1. GRUPA  –  grupy,  w  których  yj ,  ich  cechy,  jak  ja  na  nich  wp ywam,  jak  one  na

mnie,  moja  grupa  kolonijna,  prawa   i  obowi zki,  mniejsze  grupy,  wi ksze  grupy,

otoczenie. Celem spotkania jest uwra liwienie dzieci na rózne grupy odniesienia i to,

co te grupy im daj .

2. AUTORYTET  –  ród a  autorytetu,  plusy  i  minusy  w adzy,  osoby  znacz ce  w

rodowisku,  porz dek  i  organizacja,  przyk ady  z ego  wp ywu  –  manipulacji.  Celem

spotkania jest  pomoc w odkryciu dobrych i  z ych wp ywów, prawdy i  k amstwa w

mi dzyludzkich relacjach, a tak e sposobów obrony przed manipulacj .

3. ZASADY WSPÓ PRACY – po co wspó pracuj  ze sob , wspólne cele, przekszta canie

rodowiska: tworzenie nowych dobrych rzeczy lub likwidowanie czego  z ego – eby

si o lepiej. Celem spotkania jest przekonanie uczestników, e nikt nie jest sam

ze  swoimi  problemami,  a  tak e  by  nie  koncentrowali  si  tylko  na  swoich

problemach.

4. INNI – kim s , co mog  dla nich zrobi ? Ludzie potrzebuj cy pomocy s  wsz dzie.

Ka da cho by najmniejsz  pomoc ma swoja warto . Celem spotkania jest zach ta

do podejmowania dzia  na rzecz innych.
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SPIS TRE I:

I. O dzieciach   2

II. Zabawy na poznanie si 10

III. Zabawy Integracyjne 16

IV. Zabawy ruchowe 20

V. Zabawy ruchowo-edukacyjne i zr czno ciowe 27

VI  Elementy twórczego my lenia i rozwi zywania problemów 30

VII. Przyk ady zabaw badawczych i eksperymentowania 37

VIII. Zabawy plastyczne 41

IX. Gry fabularyzowane 42

X. Tematy do spotka  wychowawczych na kolonie 44
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Stowarzyszenie Pro Publico Bono powsta o  w  1997  roku  jako  organizacja

wychowawczo-edukacyjna. Najwa niejszym celem naszej dzia alno ci jest kszta cenie

odzie y i doros ych dla dobra publicznego.

Od 10 lat organizujemy programy adresowane do dzieci, m odzie y i doros ych, m.in.:
1. Placówk  dziennego wsparcia ORSEM dla ubogich dzieci od 2001 r.
2. Kolonie i pó kolonie – co roku nieprzerwanie od 1998 r.
3. Liczne szkolenia dla m odzie y i doros ych, w tym dla nauczycieli.
4. Programy edukacyjne i socjalne dla bezrobotnych.

Pozarz dowa Placówka Kszta cenia Doros ych zosta a  powo ana  do  ycia  w
2006 roku jako autonomiczna komórka przy stowarzyszeniu. Ma ona za zadanie wsparcie
merytoryczne i praktyczne organizacji pozarz dowych. Oto przyk adowe tematy szkole
realizowanych przez PPKD w ci gu ostatnich dwóch lat:

„Organizacja pracy nad projektami” - dla radnych i rad osiedli
„Wspó praca osiedli i organizacji pozarz dowych we Wroc awiu”
„Aktywne i twórcze techniki nauczania” – dla nauczycieli
„Efektywna organizacja pracy”- dla nauczycieli – doradców profilaktyki
uzale nie
„Planowanie rozwoju osiedla” dla uczestników programu Forum Jako ci ycia
„Pracownia przedsi biorczo ci i aktywno ci spo ecznej” - dla nauczycieli
„Fundusze strukturalne UE”
„Zarz dzanie projektami”
„M odzi przedsi biorczy”: Forum Przedsi biorczo ci – e-learning
„Opieka nad dzie mi – szansa na zatrudnienie”
„Lider spo eczny – doskonalenie umiej tno ci kierowniczych”
„Animacja gier i zabaw”
„Pozadotacyjne pozyskiwanie funduszy na dzia alno  organizacji”
„Interwencja kryzysowa”
„Pierwsza pomoc”
Wychowawca i kierownik kolonii
Szkolenia Komputerowe

PPKD posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych DWUP

Nasze stowarzyszenie posiada status Organizacji Po ytku Publicznego.
KRS 00000 101762.
Mo esz wspomóc nasz  dzia alno  przekazuj c nam 1% podatku, b  dokonuj c
wp aty na nasze konto: 57 10205242 0000 2802 0113 3073


