
 
 

 
 

 

       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia 

Przebieg Forma pracy Czas Potrzebne 

mat. 

Wprowadzenie Przywitanie, przedstawienie w 

sposób wylosowany z załącznika 1 

 5 min karteczki z 

załącznika 1 

Komunikacja – 

kontakt wzrokowy 

Tajemnicze figury (opis w 

załączniku) 

gra 10 min wg załącznika 

Komunikacja -  

symbole 

Zaszyfrowane wiadomości ćwiczenie 15 min wg załącznika 

Komunikacja – 

mimika, gesty 

Plotka pantomimiczna zabawa 15 min wg załącznika 

Komunikacja - 

intonacja 

Gufi Gufi zabawa 10 min wg załącznika 



Podsumowanie gier Co podczas gier ułatwiało, a co 

utrudniało komunikację? Jak 

znaczenie miało ograniczenie 

komunikowania się w 

poszczególnych zabawach? Czy 

komunikacja mimo to była 

możliwa? Spisanie + i - 

dyskusja, burza 

mózgów  

20 min papier, markery 

Teoria komunikacji Schemat komunikacji: kodowanie, 

dekodowanie, kanał komunikacyjny, 

zakłócenia. Omówienie 

Prezentacja 10 min plansza z 

kanałem 

komunikacyjnym 

Ćwiczenie Rozmowa AB ćwiczenie 10 min wg załącznika 

Słuchanie Różnica między słuchaniem a 

słyszeniem 

dyskusja 5 min  

Parafraza Cechy dobrego słuchacza. Czym jest 

parafraza? 

Burza mózgów 5 min  

Asertywność Odegranie scenki wg załącznika scenka 10 min  

Asertywność Ocena 3 postaw. Co charakteryzuje 

postawę asertywną? Dyskusja o 

tym, czy jesteśmy asertywni? Kiedy 

mamy z tym największy problem? 

rozmowa 5 min  

Komunikacja – ćw. 

Praktyczne 

Wylosowanie karteczek z sytuacją w 

jakiej muszą się odnaleźć kursanci 

ćwiczenie 5 min karteczki ze 

scenkami 

Przerwa W przerwie czas na przygotowanie 

się 

przerwa 15 min  

Komunikacja – ćw. 

praktyczne 

Każdy uczestnik przedstawia swoją 

rolę i próbuje się w niej odnaleźć. 2 

min na scenkę + krótkie omówienie 

każdego uczestnika 

ćwiczenia 

indywidualne 

50 min  

Zakończenie Podsumowanie zajęć.    

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



ZNUDZONY NIECIERPLIWY WKURZONY SMUTNY PRZESTRASZONY PYSZNY 

NIEŚMIAŁY WESOŁY AROGANCKI ZALOTNY ZADZIERAJĄCY NOSA PEWNY SIEBIE 

INTRYGUJĄCY ENERGICZNY FLEGMATYCZNY NERWOWY           OTWARTY ZACHĘCAJĄCY 

 

1. Tajemnicze figury. 

Uczestnicy dobierają się parami i siadają odwróceni do siebie plecami, przy czym jeden z partnerów jest 

odwrócony do ściany, a drugi do środka pokoju. Osoba odwrócona do ściany dostaje układankę (litera K 

pocięta na kawałki), ale nie wie, co można ułożyć z posiadanych elementów. Druga osoba dostaje literę K w 

całości z zaznaczonymi miejscami przecięcia. Jej zadanie polega na informowaniu swojego partnera o 

sposobie łączenia elementów. Osoba, która układa, nie może nic mówić, o nic pytać. Polega jedynie na tym, 

co słyszy. Pary, które ułożyły, siadają z boku w milczeniu. Gra zostaje przerwana, gdy prace zakończy około 

2/3 zespołu. Następuje zmiana w parach, tzn. osoba układająca wydaje teraz instrukcje, a informująca 

układa. Zmienia sie te_ litera – R – i zasady: uczestnicy mogą rozmawiać z sobą - zadawać pytania, ale nie 

mogą zmieniać pozycji. Gra kończy sie gdy 2/3 uczestników zakończy prace. 

 

2. Zaszyfrowane wiadomości. 

Uczestnicy dzielą się na kilka zespołów. Każdy zespół wymyśla jakąś wiadomość. Zapisuje ja w formie 

rysunków lub innych znaków graficznych (nie wolno używać liter i cyfr). Gdy wszyscy są gotowi, kartka 

zostaje przekazana zespołowi, który siedzi z prawej strony – wszyscy robią to jednocześnie. Zespół próbuje 

odczytać wiadomość. Zapisuje to do czego doszedł i zagna kartkę w taki sposób, aby jego zapis został 

zasłonięty, po czym znowu podaje kartkę w prawo itd. Aż do momentu, gdy każda 

kartka trafi do każdego zespołu. Ostatni zespół odczytuje ustalenia swoich poprzedników, a zespół, który 

narysował informacje, określa dokładność, z jaką została ona odszyfrowana. 

 

3. Pantomimiczna plotka. 

Piec osób opuszcza sale. Pozostali wybierają temat scenki, która za chwile zostanie odegrana w postaci 

pantomimy, np. smażenie placków ziemniaczanych, przewijanie niemowlęcia, budowanie półki. Następnie: 

- prosimy pierwsza osobę o wejście i informujemy ja, jaka sytuacje ma zainscenizować, zostawiamy chwile 

czasu do namysłu, 

- prosimy drugą osobę, która po wejściu obserwuje pantomimę osoby pierwszej 

- osoba pierwsza siada z boku, wchodzi osoba trzecia, a druga odgrywa przed nią to, co sama zobaczyła przed 

chwila 

- druga osoba siada, trzecia prezentuje pantomimę czwartej tak, jak ja zapamiętała 

- trzecia siada, a czwarta pokazuje scenkę ostatniej osobie, której zadaniem jest odgadniecie, co ona robi 

- jeśli jej sie to nie udaje, pytamy o to samoczwart, trzecia, druga i wreszcie pierwsza osobę, która od 

początku wiedziała co pokazuje. 

 

4. Gufi Gufi 

Przekazywanie informacji za pomocą komunikacji niewerbalnej. Werbalnie można używać jedynie słowa 

„Gufi”.  

5. Rozmowa AB 

Uczestnicy dobierają się w pary i dzielą na osoby A i B. W parach będą rozmawiali o swoim ulubionym 

sposobie spędzania wolnego czasu, ale zanim to nastąpi, osoby A na chwile opuszczają salę. W tym czasie 

osoby B prosimy, aby podczas rozmowy słuchały bardzo uważnie tego, co mówi osoba A, dawały jej do 



zrozumienia, że jej informacje są bardzo ciekawe, aby potakiwali, uśmiechali się. Następnie przez kilka minut 

toczy sie rozmowa, a dokładniej monolog osoby A. Po upływie wyznaczonego czasu sale opuszczają osoby B. 

Pozostałych prosimy, aby starali sie przeszkadzać, 

gdy osoba B będzie mówiła, żeby nie słuchali, zadawali pytania nie na temat, wiercili sie, jedli. 

 

Załącznik 

Jesteś komendantem szczepu. Jak co roku w 
środowisku chciałbyś, aby odbył się rajd. Niestety, nie 
możesz go zorganizować. Znajdź organizatora wśród 
swoich drużynowych. 

Jesteś drużynowym. Sporo rzeczy już w życiu 
zorganizowałeś. Masz doświadczenie. Jednak wiesz, 
że ten rok jest dla Ciebie trudny, ponieważ podjąłeś 
się ważnej funkcji podczas organizacji zlotu hufca i 
działasz w szkolnym kole naukowym. Nie masz czasu 
na nic więcej. Jesteś jednak bardzo nieśmiały i trudno 
Ci odmawiać innym. Ale przecież masz tyle na 
głowie… 

Nie ma co się oszukiwać. Mimo Twojego długiego 
stażu drużynowego i sporego doświadczenia 
harcerskiego, nie zorganizowałeś wiele dla szczepu. I 
wcale nie masz ochoty organizować czegoś w tym 
roku. Masz w nosie to, kto zorganizuje Rajd Szczepu i 
wcale tego nie ukrywasz. Dosyć agresywnie odrzucasz 
propozycje komendanta szczepu. 

Jako drużynowy działasz od niedawna. Praca z 
drużyną nie należy do najłatwiejszych zajęć. Dlatego 
skupiasz całą swoją uwagę na tym, aby drużyna 
działała poprawnie. Tym bardziej, że to Twój pierwszy 
rok bycia drużynowym. Nie chcesz podejmować się 
organizacji czegoś więcej, żeby nie zawalić pracy 
drużyny. Odmawiasz organizacji rajdu w sposób 
taktowny i asertywny. 

 

 Co robić? 

1. Planujecie z drużyną harcerską biwak. Przekaż informację na temat miejsca, kosztu, terminu. Zachęć 
wszystkich do wyjazdu. 

2. Spotkanie z rodzicami. Jesteś świeżo upieczonym drużynowym. To Twoje pierwsze spotkanie z 
rodzicami. Przedstaw się im, mówiąc co nieco o sobie. 

3. Jesteś drużynowym w gromadzie zuchowej. Zachęć dzieci do wspólnego wyjazdu do ogrodu 
zoologicznego. 

4. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Uczestnicy ustawiają się w dużym kole. Jedna osoba, z zawiązanymi oczami, jest śpiącym piratem. 
Siedzi na środku koła i pilnuje skarbu. 
Osoba prowadząca wskazuje jedną osobę, która podkrada się do pirata i stara się ukraść skarb. Jeśli 
pirat usłyszy jakiś odgłos, wskazuje w tamtym kierunku. Jeśli wskaże na skradająca się osobę, ta 
wraca do koła i wybierany jest następny uczestnik. Piratem zostaje osoba, której uda się ukraść 
skarb. Można zagrać również z dwoma piratami i dwoma osobami zakradającymi się. Bardzo 
ciekawie jest również wtedy, gdy pirat ma do dyspozycji pistolet na wodę.  

5. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Wszyscy stoją w kręgu. Prowadzący mówi jak ma na imię i rzuca coś (może to być maskotka, piłka, 
rolka papieru toaletowego) do jednej z osób, mówiąc przy tym imię tej osoby. 
Kolejna osoba mówi od kogo dostała przedmiot, jak ma na imię i do kogo rzuca. I tak dalej. Można 
do zabawy dodać również inne informacje, np. wiek, zainteresowania, itp. 
Gramy z wariantem rzucania kłębka wełny tak, że pierwsza osoba trzyma jej koniec, a każda kolejna 
też łapię wełnę tworząc przy tym swoistą sieć. Zwijać można w ten sam sposób, z tym że, trzeba to 
robić w dokładnie odwrotnej kolejność, żeby się nie poplątać... 

6. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Grupę dzielimy na połowy i miedzy nimi dwie osoby rozpościerają koc. 
Z każdej drużyny do koca zbliża się jedna osoba. Koc opada i kto pierwszy krzyknie imię osoby z 
drugiej strony wygrywa, a przegrana osoba przechodzi do jego drużyny. Gramy do póki wszyscy będą 
w jednej drużynie. 

7. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Ustawiamy grupy (po ok. 6 osób) na linii. Zawodnicy w swoich grupach ustawiają się na czworaka i 
łapią za kostki osobę przed sobą. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dotrze na linię mety i wróci 
tyłem. Jest to bardzo dobra gra na zgranie grupy. 

8. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 



Drużyny (po ok. 6 osób) stoją za linią. Jednej osobie z każdej drużyny zawiązuje się oczy. Jej zadanie 
polega na jak najszybszym dobiegnięciu do celu (po drodze można ustawiać przeszkody), cała zaś 
drużyna prowadzi ją za pomocą głosu. To samo wykonują wszyscy członkowie drużyny. Grę można 
uatrakcyjnić, poprzez dodanie osobie z zawiązanymi oczami dodatkowego zadania, np. znalezienia 
monety na końcu trasy. Zabawa świetnie uczy współpracy i zaufania. 

9. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Związujemy dwa końce liny tak, aby powstało koło. Rysujemy na ziemi „trujące koło” o obwodzie o 
połowę mniejszym niż obwód okręgu z liny. Zawodnicy ustawiają się wokół okręgu łapiąc linę 
obydwoma rękami. Na znak wszyscy zaczynają ciągnąć i ten, kto wpadnie do „trującego koła” 
odpada. Wygrywa ten, kto przetrwa do końca. Można też grać na drużyny. W przypadku braku liny 
można zagrać trzymając się za ręce, jednak jest to bardziej niewygodne. 

10. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Grupa staje w okręgu o promieniu ok. 2 m, będzie to kompas. Każdy dostaje numerek począwszy od 
2. Miejsce, gdzie powinna być jedynka pozostaje puste. Prowadzący stawia kij w środku, krzyczy jakiś 
numerek i puszcza kij. Osoba z danym numerkiem podbiega i łapie go. Jeśli jej się uda pozostaje na 
swoim miejscu, a prowadzący krzyczy kolejny numerek. Jeśli osobie to się nie uda i kij spadnie na 
ziemie przechodzi ona w miejsce gdzie była jedynka, jedynkę przenosi się teraz w puste miejsce i 
wszyscy zmieniają swoje numerki zgodnie z nową pozycją jedynki. Kiedy uczestnicy dojdą do 
wprawy, można zwiększyć promień koła lub prędkość upuszczania kija. 

11. Idziesz do szkoły na rozmowę z panią dyrektor, aby udostępniła placówkę na biwak dla Twojej 
drużyny. Przedstaw siebie i opowiedz w skrócie o tym, skąd jesteś i po co Ci ta szkoła ;) 

12. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Jedna z osób staje plecami do pozostałych, a ktoś inny opisuje jednego z uczestników grupy. Ważne 
jest, żeby opis dawał pozytywny obraz tej osoby. W ciągu określonego czasu osoba stojąca tyłem 
musi zgadnąć, o kogo chodzi. Kiedy zgadnie, wybiera następną osobę, która ma się odwrócić, itp. 
Warianty: osoba stojąca tyłem zamiast słuchać opisu, może sam zadawać pytania 

13. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Uczestnicy siadają w kręgu i rzucają kolejno rzucają kostką, kto wyrzuci szóstkę, musi ubrać szalik, 
rękawiczki i czapkę i tak ubrany, nożem i widelcem je czekoladę, aż następna osoba wyrzuci szóstkę 

14. Wytłumacz harcerzom z Twojej drużyny zasady gry. 
Osoba prowadząca proponuje, by każdy uczestnik napisał ogłoszenie, w którym zareklamuje się jako 
przyjaciel (maksimum 25 słów). Ogłoszenie winno być napisane w taki sposób, by było jasne, 
dlaczego właśnie tę, a nie inną osobę ktoś chciałby mieć za przyjaciela. Po włożeniu ogłoszeń do 
torby każdy po kolei wyciąga jedno, czyta je głośno i stara się zgadnąć, kto je napisał. Potem 
objaśnia, co mu pomogło odgadnąć autora. Na zakończenie prowadzący organizuje rundkę 
zaczynającą się od słów: "zauważyłem, że...". 

15. Przekazując informację o wyjeździe, zachęć harcerzy ze swojej drużyny do udziału w Zlocie Hufca. 

16. Przykra sprawa. Twój znajomy z harcerstwa rozchorował się. Masz poprowadzić za niego zbiórkę, ale 
nie znasz za bardzo jego dzieci. Wchodzisz do harcówki. Musisz się przedstawić dzieciom i 
przedstawić im zaistniałą sytuację. 

17. Wytłumacz swoich harcerzom zasady gry: 
Uczestnicy siadają w kręgu, jedna osoba jest w środku. 
Uczestnicy przedstawiają się swoimi imionami i starają się zapamiętać, jakie imię ma ich sąsiad z 
prawej i lewej strony. 
Osoba siedząca w środku wskazuje na dowolną osobę z kręgu mówiąc albo: w prawo ratatatum, 
albo: w lewo ratatatum. Osoba wskazana musi powiedzieć imię sąsiada ze wskazanej strony, zanim 
przebrzmią słowa ratatatum. Jeśli jej się to nie uda, wchodzi do środka; jeśli zdąży, zabawę 
kontynuuje pierwsza osoba. Zabawa powinna przebiegać w dużym tempie 

 

 


