
SCENARIUSZ LEKCJI UWRAŻLIWIAJĄCEJ NA SYTUACJE WYKLUCZENIA, 
UCZĄCEJ, JAK WŁĄCZAĆ INNYCH DO DZIAŁANIA/ ZABAWY. 

Scenariusz zajęć
klasy VII-VIII

„Włącznik”
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Zagadnienia: 
gra symulacyjna, dyskusja, 
zabawa ruchowa

Czas:
45 minut

Pytanie kluczowe: 
Jak się czujemy w sytuacji 
wykluczenia? Jak włączać innych
do zabawy/działania? 

Krótki opis zajęć: 
W trakcie zajęć uczniowie podejmują refleksję
na temat wykluczenia z grupy rówieśniczej.
Biorą udział w grze symulacyjnej, która 
prezentuje mechanizm związany z wykluczeniem 
z grupy rówieśniczej i emocje temu 
towarzyszące. Wspólnie opracowują rozwiązania, 
jak włączać innych do wspólnego działania.

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

gra symulacyjna
dyskusja
zabawa ruchowa

Środki dydaktyczne i materiały:

5 piłek, flamastry, kartki flipchart 
kartka flipchart z rysunkiem człowieka, samoprzylepne 
karteczki

Cele lekcji:

 

Uczniowie i uczennice 
   rozwijają umiejętności pracy w zespole
   podejmują refleksję na temat emocji towarzyszących sytuacji wykluczenia
   poszerzają wiedzę na temat wykluczenia z grupy rówieśniczej
   podają propozycje działań służących integracji, włączaniu innych do zabawy 
   lub wspólnego działania
   tworzą listę cech sprzyjających byciu koleżeńskim

Formy pracy:

praca indywidualna
praca w małych grupach
praca w dużej grupie



MODUŁ 1:
Wprowadzenie i rozgrzewka

Przebieg zajęć:
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1. Przywitaj uczniów i wprowadź w temat lekcji. Wyjaśnij, że zajęcia dotyczą 
przyjaznej atmosfery w klasie i grupie rówieśniczej, i że w czasie zajęć uczniowie 
wezmą udział w grze symulacyjnej.  

2. Zanim rozpoczniecie grę, zaproś uczniów na krótką rozgrzewkę, prosząc 
wszystkich, aby stanęli w kręgu. Zabawa polega na szybkim podawaniu/rzucaniu 
piłki w kole i naprzemiennym mówieniu słów „włączaj” - gdy podajemy piłkę 
osobie stojącej obok nas, „nie wyłączaj” - gdy rzucamy piłkę do kogoś w kręgu.
Po przekazaniu piłki należy usiąść, w ten sposób widoczne jest, kto jeszcze nie 
otrzymał piłki. Ostatnia osoba rzuca piłkę do Ciebie. Zabawa kończy się, gdy 
wszyscy usiądą. 
  



MODUŁ 2: 
Włączaj, nie wyłączaj - gra symulacyjna  (30 minut) 

Przebieg zajęć:

1. Wprowadź uczniów w ćwiczenie, mówiąc że wszyscy weźmiecie teraz udział
w grze symulacyjnej, po której dowiecie się, kim jest włącznik.  

2. Powiedz, że w ćwiczeniu potrzebnych jest 5 osób, które opuszczą salę,
aby wykonać część ćwiczenia. Gdy zgłoszą się ochotnicy, wręcz im kartkę
z instrukcją zadania i poproś o opuszczenie sali na 15 minut w celu wykonania 
zadania.  

Jeśli wybierasz uczniów samodzielnie, zwróć uwagę, aby były to osoby na co 
dzień aktywne, dobrze zintegrowane, dominujące w grupie lub takie, które 
wykluczają innych. Ważne, aby nie były to osoby na co dzień wycofane, 
wykluczane i niezintegrowane z resztą klasy (aby nie pogłębiać izolacji).

3. Gdy ochotnicy wyjdą za drzwi, wprowadź pozostałą część klasy w ich zadanie, 
które polega na podawaniu piłki w kole górą i dołem. Poproś wszystkich,
aby stanęli w kręgu. Połóż przed sobą piłki. Pokaż i wyjaśnij uczniom, jak podawać 
piłkę: jedna osoba podaje piłkę górą nad głową, kolejna przejmuje piłkę
i podaje dalej dołem między nogami; kolejna osoba podaje piłkę górą itd. 
Poinformuj, że piłka nie może upaść na podłogę.

4. Wykonaj z uczniami pierwsze okrążenie piłki powoli.

5. Zachęć uczniów, aby spróbowali wykonać kolejne
okrążenie szybciej. Gdy udaje się wykonać szybkie
okrążenie, do gry stopniowo wprowadzaj kolejne piłki,
podając je naprzemiennie raz górą, raz dołem. 

6. Spróbuj opuścić koło, gdy wszystkie piłki już krążą.

7. Obserwuj zachowanie uczniów, zwróć uwagę
na komentarze i zapamiętaj je. Możesz zapisać w formie
notatki. Czy dobrze się bawią? Jakie pojawiają się komentarze?
(obserwacje wykorzystaj w czasie podsumowania).
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8. Gdy do sali wejdzie grupa z zewnątrz, obserwuj, co się dzieje. Czy spróbują 
dołączyć do zabawy? Czy ktoś ich zaprosi? Czy zabawa będzie trwać dalej? Czy 
ktoś przerwie zabawę? Jakie komentarze pojawiają się wśród członków obu grup?

9. Gdy piłki przestają krążyć w kole, przerwij zabawę i zaproś wszystkich do kręgu. 
Poproś, aby grupa, która wróciła z korytarza zaprezentowała swoją pracę. 

10. Podsumuj z uczniami ćwiczenie. W czasie rozmowy zadaj uczniom pytania:
czy zadanie było łatwe, jeśli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to dlaczego? jak się czuli?
co się wydarzyło? jakie były zasady gry? co można było zrobić, aby włączyć 
pozostałych do zabawy? z jakimi sytuacjami życiowymi im się to kojarzy?
czy spotkali takie sytuacje? jak wówczas reagowali? kto może być osobą 
dołączającą do gry? co zrobić, by włączyć takie osoby do zabawy? Przywołaj 
różne sytuacje, które miały miejsce podczas zabawy. W trakcie podsumowania 
przytocz przykłady, m.in. nowa osoba w klasie, ktoś wchodzi spóźniony na zajęcia, 
nowy sąsiad, przeprowadzka do innego miasta/kraju, zmiana klasy lub szkoły. 
Odwołaj się do różnych emocji związanych z wejściem w nową grupę rówieśniczą
- niepewności, nieśmiałości, które mogą towarzyszyć dołączaniu do grupy.
Zwróć uwagę, że osobą wykluczoną często staje się ktoś inny - nowy, różniący
się od większości grupy, osoba o odmiennej kulturze, religii, przekonaniach, 
zainteresowaniach, wyróżniająca się wyglądem, zachowaniem lub umiejętnościami 
itp. Ważna jest również rola osób w grupie przyjmującej w tworzeniu przyjaznej 
atmosfery i sprzyjaniu integracji takich osób.
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MODUŁ 3: 
Włącznik - podsumowanie 

1. Na środku kręgu połóż kartkę flipchart z odrysowaną sylwetką człowieka.

2. Rozdaj uczniom samoprzylepne karteczki i poproś, aby każdy napisał jedną 
cechę, którą powinien posiadać tytułowy włącznik. Ćwiczenie można wykonać
na dwa sposoby:

Sposób 1. Każdy z uczniów przykleja swoją kartkę na postać. Zachęcamy uczniów 
do przeczytania cech po zakończeniu zajęć. 

Sposób 2. Każdy po kolei czyta zapisaną przez siebie cechę i przykleja ją na 
narysowaną postać.

3. Podziękuj uczniom za udział w zajęciach i zaangażowanie. Pożegnaj ich mówiąc, 
że masz nadzieję, że dzięki spisanym przez uczniów cechom, postać włącznika 
będzie obecna w klasie na co dzień.


