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„Stanowimy zgrany zespół”
Program integracyjny dla klasy pierwszej
El bieta Jach

WST P
Warsztaty integracyjne b d realizowane w klasie pierwszej w pierwszym tygodniu
wrze nia roku szkolnego 2005/2006.
Zaj cia podzieliłam na trzy cz ci „Poznajmy si ”, „Budowa pozytywnej samooceny”,
„Grupa”. Na ka d z nich przeznaczyłam po dwie godziny lekcyjne.
Warsztaty maj pomóc młodzie y zaadoptowa si do nowych warunków w nowej
szkole i klasie, ale tak e pomóc uczniom zobaczy siebie, innych ludzi wokół siebie na tle
innych. Bardzo wa ne jest równie uzmysłowienie młodzie y, e sama ma ogromny wpływ
na własne ycie i na realizacj celów.
Wraz z przeprowadzeniem warsztatów proces integracyjny nie zostaje zamkni ty.
Wychowawca klasy w ci gu całego roku szkolnego podejmuje działania dalszej integracji np.
wspólne imprezy klasowe, wyjazdy do teatru, wycieczki.
Opracowuj c program dotycz cy warsztatów integracyjnych wykorzystałam ró ne
elementy szkole np. na lidera cie ek edukacyjnych, własne spostrze enia i przemy lenia, a
tak e fachow literatur :
B. Sekuła – „JA i inni”
H. Hamer – „Klucz do efektywno ci nauczania”
H. Hamer – „Oswoi nie miało ”
M. Taraszkiewicz – „Jak uczy si lepiej”
Cele ogólne:
1. Poznanie siebie i integracja zespołu klasowego jako cało ci – ukazanie tego
wszystkiego, co nas ł czy, w czym jeste my podobni.
2. Budzenie poczucia tolerancji, uwra liwienie na problemy drugiego człowieka.
3. Zaspokojenie potrzeby uznania w oczach innych
4. Docenienie własnych osi gni .
5. Pozbycie si nie miało ci poprzez autoprezentacje
6. U wiadomienie uczniom, e nauczyciel to nie tylko osoba wymagaj ca i
sprawdzaj c poziom przyswojonej wiedzy, lecz normalny człowiek ze słabo ciami,
ale i cechami, które by mo e młodzi ludzie chcieliby posiada .
7. Poznawanie własnych wychowanków w celu dalszego diagnozowania.
Cele szczegółowe:
Zostały podane przy scenariuszach lekcji.
Procedury osi gni cia celów:

1. Zaj cia odbywaj si w szkole, w Sali lekcyjnej. Nauczyciel stwarza bezpieczn
atmosfer . Istotnym elementem jest specjalnie dobrana muzyka, stworzony miły
nastrój, w którym emocje przyjemne b d górowa nad nieprzyjemnymi
2. Instrukcje do wszystkich wicze zawsze wygłasza nauczyciel. On te podaje
reguły pracy nad ka dym z nich, pytaj c uczniów czy je rozumiej i akceptuj .
Je li nie nale y to przedyskutowa i nanie poprawki.
3. Nauczyciel na wst pie podkre la, e przeprowadzone wiczenia słu wył cznie
pracy w grupie i rozwojowi jej uczestników, a informacje podawane przez
młodzie nigdy nie zostan wykorzystane przeciwko nim.
4. Ka dy ucze ma prawo nie uczestniczy w danym wiczeniu, ale cały czas musi
przebywa razem z osobami uczestnicz cymi.
5. Nauczyciel stosuje wiczenia relaksacyjne w celu odreagowania emocji w grupie.
6. Scenariusz programu odejmuje sze jednostek lekcyjnych, ale nie wolno
przyspiesza adnego elementu. wiczenie trwa tak długo jak ycz sobie
uczestnicy, czyli jak długo jest im dobrze blisko siebie i nie nudz si . Kiedy
zabraknie czasu na realizacj wszystkich wicze zawsze mo na przenie
niektóre elementy na kolejn godzin dyspozycyjn .
7. Na zako czenie ka dej cz
oceny.

realizowanych warsztatów uczniowie dokonuj ich

Temat: Poznajmy si
Cele:
Integracja grupy
Lepsze poznanie si
„przełamanie lodów”
Metoda:
wiczenia Integracyjne
Przebieg zaj :
wiczenie 1
Uczestnicy siedz w kr gu. Zadaniem ka dego jest poda swoje imi , a tak e par
informacji o sobie, np. co lubi najbardziej, czego nie cierpi , jakie mam zainteresowania,
jaki jest mój cel w yciu. Nauczyciel bierze udział w autoprezentacji, aby podkre li , e
uwa a si on za uczestnika grupy i e obowi zuj go podobne prawa.

wiczenie 2
Uczniowie rozchodz si po klasie i ka dej napotkanej osobie ciskaj dło , podaj c
zarazem swoje imi , ale w takim brzmieniu, jakie lubimy i chcemy, aby do nas mówiono.
wiczenie 3
Uczniowie stoj w kr gu. Krok do przodu robi osoby nale ce do grupy wywołanej
przez nauczyciela np.
- Ci, którzy maj niebieskie oczy
- Ci, którzy lubi matematyk
- Ci, którzy maj rodze stwo
- Ci, którzy lubi słodycze
wiczenie 4 Jestem osob która…
Uczestnicy siedz w kr gu na krzesłach. Jedna osoba stoi na rodku – nie ma krzesła.
Ko cz c zdanie: „Jestem osob , która..” podaj jak własn cech . Dzieci identyfikuj ce
si t cech wstaj i zmieniaj si miejscami, osoba ze rodka równie siada i w efekcie na
rodku pozostaje nast pna osoba, która ma uzupełni zadanie.
wiczenie 5
Wszyscy dobieraj si w pary. Osoba bez pary inicjuje zabaw , mówi c np. plecy do
pleców lub r ka do nogi itp. Na hasło „ludzie do ludzi” wszyscy zmieniaj pary.
wiczenie 6
Wszyscy stoj w ciasnym kr gu. Zadaniem uczestników jest poruszanie si po okr gu
trzymaj c jednoczenie swojego s siada za głow , nast pnie bark, łokie , kolano i kostk .
wiczenie 7
Grupa dzieli si na dwa zespoły. Jeden tworzy salon figur woskowych – uczestnicy
zamieraj w bezruchu w dziwnych pozach. Drugi zespół stara si roze mia figury bez
dotykania ich. Nast pnie grupy zamieniaj si rolami.
Na zako czenie uczestnicy siadaj
uczuciami, jakich doznali

w kr gu i dziel

si

wra eniami ze spotkania i

Tratwa
Instrukcja:
Wyobra cie sobie, e jeste cie rozbitkami na oceanie Indyjskim. Statek, którym
podró owali cie powoli tonie, a załoga zgin ła w wyniku wybuchu. Przyrz dy
nawigacyjne zostały zniszczone i nie orientujecie si dokładnie gdzie jeste cie,
przypuszczalnie ok. dwa tysi ce kilometrów od najbli szego l du. Niektórzy z was maj
w kieszeniach zapałki i papierowe pieni dze. Macie do dyspozycji nadmuchiwan tratw ,
w której mie cie si na ogół dziesi osób. Na statku s ró ne przedmioty, które w dalszej
podró y mog si wam przyda . Mo ecie zabra ze z sob maksimum dziesi .

Wasze pierwsze zadanie polega na podj ciu grupowej decyzji, których dziesi
przedmiotów spo ród dwudziestu pi ciu znajduj cych si na kartce, macie zabra .
Wasze drugie zadanie polega na uszeregowaniu tych przedmiotów od
najwa niejszego, bez którego w ogóle nie wyobra acie sobie pobytu na tratwie, do
najmniejszego. Decyzje Wolo wam podejmowa tylko drog wspólnych ustale . Nie
wolno poddawa poszczególnych propozycji głosowaniu, ani przeprowadza losowania.
Na oba zadania pół godziny.

Lista przedmiotów
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6 – litrowy pojemnik z mieszank olejowo – benzynowa
Litrowa butelka rumu
3 metry kwadratowe czerwonej flagi
Paczka porcjowanego jedzenia na tydzie dla jednej osoby
2 pudełka batonów czekoladowych
W dka
Latarka
Plandeka z plastiku
Proszek odstraszaj cy rekiny
15 litrowy pojemnik z słodk wod
Małe tranzystorowe radio z czynnymi bateriami
4 metry nylonowego sznura
Koc wełniany
Nocnik
Wiadro
6 puszek konserw rybnych
1 opakowanie aspiryny
Lusterko do golenia
Poduszka ratunkowa dla jednej osoby
Sekstans bez tablic
Moskitiera
3 r czniki
4 kg złotej bi uterii
Podr cznik dla majsterkowiczów

Role społeczne
I role zadaniowe – wa ne ze wzgl du na realizacj zadania:
Pomysłodawca – cz ciej ni inni proponuje nowe rozwi zania problemu, podsuwa pomysły
dotycz ce realizowanego zagadnienia albo organizacji pracy w grupie.
Modyfikator – rozszerza ju podj te inicjatywy, pomaga twórczo kontynuowa prac
Echo – kontynuuje prac zaproponowan przez innych.
Nawigator – zwraca uwag na czas lub stopie zaawansowania działa .
Koordynator – rozdziela zadania, pilnuje, eby praca przebiegła sprawnie
Poszukiwacz – zdaje po yteczne pytania, ustala, czego grupa nie wie.

Ekspert – wie wi cej ni inni, udziela odpowiedzi na wszystkie pytania.
Oceniaj cy – podsumowuje efekty pracy innych członków grupy, ocenia osi gni cia i metody
pracy.
Pomocnik – wykonuje prace pomocnicze, sekretarzuje, referuje.
II role wa ne dla współ ycia i rozwoju grupy:
Motywator – dobry duch grupy, pobudza do działania, stymuluje do pracy, zach ca, okazuje
zainteresowanie, wyra a uznanie.
Opoka – daje oparcie osobom, które tego potrzebuj , jest ciepły, serdeczny, cieszy si
zaufaniem i sympati .
Słuchacz – potrafi uwa nie słucha .
Harmonizator – namawia do współpracy, d y do kompromisów, stara si rozwi zywa
konflikty, za egnywa spory.
Rozładowuj cy napi cia – w trudnych chwilach artuje, pogodny, lubi si mia .
Stra nik zasad – pilnuje reguł współdziałania, porozumiewa si , pracy w grupie
Sprawiedliwy – pilnuje równomiernego podziału obowi zków
III role utrudniaj ce współ ycie i rozwój grupy:
Blokuj cy - przeciwstawia si inicjatywom wi kszo ci, podwa a zgodno , przyj tych
rozwi za , niepotrzebnie zatrzymuje prace.
Egocentryk – koncentruje si na sobie, nie na grupie lub zadaniu, niezale nie od tego co si
dzieje w grupie, stara si by w centrum zainteresowania, przypomina o swoich zasługach lub
demonstruje zdolno ci
Indywidualista – nie przestrzega przyj tych reguł pracy i/lub zachowania si .
Kotek – lubi by ‘głaskany”, stale domaga si uznania czasem próbuje wkrada si w łaski
innych.
Dominuj cy – stara si nie dopuszcza innych do głosu, próbuje przej czołow pozycj w
grupie, narzuca zdanie, nie liczy si z innymi.
Agresywny – atakuje niektórych członków grupy, pozostaje na uboczu, albo wycofuje si ze
wspólnych działa .
.
Role społeczne
Przeczytajcie uwa nie trzy zestawy ról społecznych : A) role zadaniowe B) role wa ne ze
wzgl du na współ ycie w grupie i jej rozwój C) role utrudniaj ce współ ycie i rozwój grupy.
Zastanówcie si , które z nich pełnili cie podczas wiczenia ”Tratwa” i postawcie przy nich
znaczki (np., ‘ptaszki” lub co innego). Ka dy mo e mie wi cej znaczków ni jeden,
poniewa zaznaczacie wszystkie pełnione przez siebie role (mog by we wszystkich trzech
kategoriach: zadaniowych, pomocniczych i przeszkadzaj cych).
wiczenia relaksacyjne przeprowadzone mi dzy wiczeniami integracyjnymi.
Cel: Zmniejszenie stresu i napi cia
wiczenie 1
Romantyczna wycieczka

Dzieci siedz w kr gu. Nauczyciel wł cza nastrojow muzyk i prosi uczniów o zamkni cie i
przyj cie wygodnej pozycji ciała. Nast pnie cichym, spokojnym i łagodnym głosem
opowiada wymy lon histori ;
Jest pi kny, słoneczny dzie , wieje ciepły, lekki wietrzyk. Id poln drog . Jest mi
bardzo wesoło. Poruszam si lekko i swobodnie. Słysz piewy ptaków i cykanie konika
polnego. Widz kwitn ce kolorowe kwiaty i zielon traw . Wolnymi krokami zbli am si do
lasu. Czuj si szcz liwy. Otacza mnie cichy szum drzew. Odpoczywam. Czuj jak przybywa
mi sił. Jestem pełen energii, mam ochot piewa i bawi si . Co za wspaniały dzie . Powoli
otwieramy oczy, rozgl dam si wokół, u miecham si do kolegów w klasie.”
wiczenie 2
Napinanie i rozlu nianie mi ni ciała.
Uczniowie stoj w kr gu. Nauczyciel wł cza muzyk i wydaje grupie polecenia napinania –
wytrzymywania – rozlu niania kolejnych partii mi ni –pocz wszy od stóp, a sko czywszy
na mi niach twarzy.
wiczenie 3
Wczuj si w swój oddech
Uczniowie siedz lub stoj w kr gu, nauczyciel ka e im powoli oddycha , ale tak aby oddech
był pot nym strumieniem. Nast pnie uczniowie kład r ce na brzuchu i pozwalaj , aby si
unosiły i opadały zgodnie z rytmem oddechów.
wiczenie 4
Sałatka owocowa
Uczestnicy siadaj w kr gu (brakuje jednego krzesła) Nauczyciel podporz dkowuje
wszystkim uczniom i sobie nazw jakiego owocu. Sam staje na rodku i wypowiada zdanie:”
robi sałatk z ………” (wymienia nazwy dwóch owoców) Osoby z nazwami wymienionych
owoców zmieniaj si miejscami. Kiedy osoba stoj ca na rodku powie: „sałatka owocowa”
wszyscy musz zmieni miejsce. Osoba ze rodka za ka dym razem równie stara si zdoby
miejsce siedz ce.

