
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ UCZNIÓW
NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI OSÓB I KULTUR

ORAZ KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWY OTWARTOŚCI  I WZAJEMNEGO SZACUNKU

Scenariusz zajęć
klasy IV-VI 

„Podróż w nieznane”
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Zagadnienia: 
Cechy człowieka, 
współpraca, różnorodność, 

Czas:
45 minut

Pytanie kluczowe: 
Co różni ludzi, a co może ich łączyć?
Jak grupa może pozytywnie 
wykorzystywać różnorodne cechy 
osób ją tworzących?

Krótki opis zajęć: 
Warsztat skupia się na cechach wspólnych
i na tym, co każdy ma w sobie wyjątkowego. 
Uczniowie wyruszają na wyprawę, w trakcie 
której biorą udział w zadaniu symulacyjnym,  
które jest podstawą do refleksji nad 
różnorodnością osób i kultur.
W podsumowaniu zapraszamy uczniów, 
by docenili cechy koleżanek i kolegów z klasy. 

Robert Lewandowski
Ambasador kampanii społecznej Cartoon Network
„Bądź kumplem, nie dokuczaj”
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Metody:

symulacja
dyskusja
praca plastyczna

Środki dydaktyczne i materiały:

kartki w kilku kolorach
długopisy
makaron
sznurek
folia aluminiowa
gazety
plastelina
nożyczki
taśma klejąca

Cele lekcji:

Uczniowie i uczennice 
   podejmują refleksję nad swoimi mocnymi stronami
   nazywają cechy ludzkie
   rozwijają umiejętności pracy w grupie
   dostrzegają podobieństwa i różnice członków grupy klasowej, rówieśniczej
   nabywają umiejętności udzielania pozytywnej informacji zwrotnej
   doceniają cechy koleżanek i kolegów z klasy  



MODUŁ 1:
Walizka różnorodności – wprowadzenie
i twórcza rozgrzewka (15 minut) 

Przebieg zajęć:
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1. Przywitaj uczniów i wprowadź w temat zajęć. Poinformuj, że dziś wyruszycie
w podróż, która pozwoli odkryć, jak różnorodnymi cechami obdarzenie są ludzie.

2. Rozdaj uczniom kartki A4 w kilku kolorach (liczba kolorów i kartek w danym 
kolorze zależy od liczby grup, którą chcesz utworzyć do kolejnego zadania). 
Poproś, aby każdy narysował walizkę i w niej napisał 3 swoje cechy, które będą 
przydatne podczas wyprawy. Ważne, aby każdy wykonał ćwiczenie sam, bez 
konsultacji z innymi. Gdy wszyscy „wypełnią walizki”, są gotowi do drogi. 

3. Zaproś uczniów do podróży i poproś, aby znaleźli osoby z walizkami w tym 
samym kolorze. Zadaniem uczniów w zespołach jest rozpakowanie walizek - 
zaprezentowanie cech oraz znalezienie cech wspólnych (uwaga: mogą to być 
cechy, które nie znalazły się wcześniej w żadnej walizce). W ten sposób,
z „rozpakowanych  cech”, powstanie „szafa naszych przymiotów”.

4. Poproś uczniów, aby usiedli w kręgu, pozostając jednocześnie w zespołach 
i zaprezentowali wyniki pracy. 

5. Podsumuj ćwiczenie, mówiąc uczniom, że od tej chwili, wyruszając w podróż, 
będą zabierać ze sobą, wyjęte z wspólnej szafy, „przymioty”. Poproś uczniów, aby 
w zespołach wyruszyli w dalszą drogę, przemieszczając się po klasie. Po chwili 
powiedz uczniom, że w trakcie podróży nastąpiły komplikacje - znaleźli się na 
nieznanej wyspie.
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MODUŁ 2: 
Na wyspie – ćwiczenie symulacyjne (25 minut)  

1. Wprowadź uczniów w ćwiczenie. Wyjaśnij:
“Każdy z Was ma ze sobą tylko to, co zmieścił w walizce. Robi się późno i jesteście 
zmęczeni. Waszym zadaniem jest zbudowanie schronienia, w którym będziecie 
mogli spędzić noc. W tym celu skorzystajcie ze swoich bagaży. Na wyspie możecie 
znaleźć materiały budowlane (wskazuje na pudełka lub worki z materiałami 
oznaczone kolorami kartek). Wykorzystajcie wszystkie z nich. Upewnijcie się, że 
każdy z Was bierze aktywny udział w budowaniu schronienia. Schronienie powinno 
być dostosowane do potrzeb waszej grupy - uwzględniać cechy zespołu. Nie 
macie wiele czasu, ponieważ robi się ciemno. Na zadanie macie 7 minut.
Materiał do budowy: makaron, gazety, sznurek, klej, karton, folia aluminiowa.

2. Upewnij się, że wszystkie grupy mają materiały i rozumieją zadanie. 

3. Gdy wszystkie grupy zbudują schronienia, zaproś uczniów, aby usiedli w kręgu 
i postawili przed sobą makiety schronień. W trakcie podsumowania zapytaj 
uczniów, czy zadanie było łatwe, czy trudne? Czy dobrze się bawili? Jak 
przebiegała współpraca w zespole? Co mogą powiedzieć o schronieniach? Czym 
się różnią, a w czym są podobne? Z czym związane są podobieństwa i różnice?
Co łączy ludzi, a co ich dzieli? W jakich sytuacjach w szkole lub podczas zabawy 
możecie korzystać z różnych cech - przymiotów osób tworzących waszą grupę?

4. W podsumowaniu wróć do różnorodności cech i powiedz uczniom, że warto 
czerpać z tego, co każdy ma wyjątkowego.

„Wasze schronienia zbudowane są z tych samych materiałów, a jednak wyglądają 
inaczej. To, jak są zbudowane wynika z waszej kreatywności, pomysłów i współpracy 
w zespołach oraz z potrzeb, jakie miała każda grupa. Potrzeby wynikają z cech 
każdego zespołu - tych indywidualnych, i tych grupowych. Dzięki swoim cechom 
stworzyliście wspaniałe budowle. Warto zatem czerpać z tego, co każdy z Was
ma w sobie wyjątkowego (jaki jest, co potrafi) i doceniać tę różnorodność, bo dzięki 
niej możecie razem stworzyć coś nowego.” 

 Dodatek: dzień przed zajęciami można poprosić uczniów, aby każdy przyniósł 
 z domu coś, z czego można budować. Przyniesione materiały każdy dokłada   
 do swojej walizki. Wówczas efekty pracy będą jeszcze bardziej różnorodne.
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MODUŁ 3:
Krąg dobrych cech - podsumowanie (5 minut)  

1. Poproś uczniów o odliczenie do dwóch oraz ustawienie się w kole („jedynki”- 
twarzą do środka koła, „dwójki” - tworzą koło wewnątrz koła „jedynek” - twarzą 
na zewnątrz -  tak, aby każdy z kola „1” miał naprzeciwko osobę z koła „2”. 
Ćwiczenie można wykonać na siedząco lub na stojąco. 

2. Poproś uczniów, aby powiedzieli osobie siedzącej/stojącej naprzeciwko, co
w niej cenią.

„Dziś wróciliście z podróży do domu. Poznaliście nowe osoby, razem 
przetrwaliście trudne chwile budując schronienie na wyspie. Podróż nauczyła Was, 
że wiele Was łączy z osobami w Waszym otoczeniu i każdy ma w sobie cechy, 
które warto docenić.” Warto dodać komentarz: „często bowiem zdarza się, że
z braku czasu lub przez nieuwagę nie doceniamy cech osób wokół nas. Dzisiejsze 
zajęcia są dobrą okazją, abyśmy docenili się wzajemnie. Powiedz osobie
z naprzeciwka, co w niej cenisz – może to być umiejętność lub cecha.”
 

3. Ćwiczenie powtórz jeszcze dwa razy, prosząc o przesunięcie się o jedno miejsce 
w lewo osób z obu kół po każdej rundzie. 

4. Podziękuj uczniom za udział w zajęciach, ich zaangażowanie i współpracę
w zespołach. 

            


