
 

 

 
 

 Opracowała: pwd. Adrianna Siuda 
 

Temat: Motywacja  
 
Zamierzenia: 

 rozumiał potrzebę motywowania, 

 potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą, 

 wiedział, z jakich instrumentów metodycznych może skorzystać jako drużynowy 
w motywowaniu swoich podopiecznych, 
 

Czas: 2,5h 
 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć: układanka, gra, papier, załącznik 1-3 
 
Harmonogram: 
 
Treści Forma Czas Materiały  

WSTĘP: Przedstawienie tematu zajęć w sposób okrzyku – 
co ma ich pobudzić do zajęć (zmotywować :D)  
Okrzyk powszechnie znany – Dajcie mi M – kursanci 
odpowiadają M  
Dajcie mi O – kursanci odpowiadają O  itp.  

Okrzyk  2 min Czysty nieskazitelny 
jak nimfy głos Ady 

PODZIAŁ NA GRUPY: Uczestnicy losują kawałek układanki 
(puzzle ) które muszą dopasować do innych części. 
Układanek będą 3 więc będą 2 ekipy po 4 osoby i jedna po 
5.  

Układanka 5 min. Puzzle wydrukowane 
wcześniej 

GRA: Na puzzlach została wcześniej narysowana cytryną 
mapa – każda ekipa ma na niej narysowane miejsce i w 
którym znajduje się jej pierwszy punkt jak i kolor ich 
ekipy. (Każda ekipa ma inne pierwsze miejsce i inny kolor 
drużyny).  
Punty:  

1. Zapytaj 3 osoby spoza kursu –Co to jest motywacja, co 
to znaczy motywować. Jak motywują siebie.   

2. Wymyślić okrzyk motywujący dla ich ekipy 
3. Nadmuchać balony i markerem napisać na nich – co 

jest największą przeszkodą w osiąganiu naszych celów  

gra 30 min -Cytryna  
- Pędzelek 
(nie wypisuje za dużo 
bo pewnie będę 
musiała je kupić :D) 
-  3 kolory kartek z 
których zrobi się 
koperty  
- balony – około 2 na 
ekipę czyli 6  
- markery -  3  

MOTYWACJA CO TO JEST? Ekipy przedstawiają kolejno – 
dopisując do plakatu – czym jest motywacja, co to znaczy 
motywować.   

Dyskusja + 
plakat  

5   min    

PROCES MOTYWOWANIA: 
-Na środku kładę kartki z napisanymi  elementami procesu 
motywacji które  krótko omawiam.  
- Uczestnicy podają przykłady stosowania poszczególnych 
elementów w swoich drużynach. 

Rozmowa 8 min Kartki z napisanymi 
elementami procesu 
motywowania. (2) 
 

PIRAMIDA MASLOWA: Jakie potrzeby mają nasi harcerze?  
Kalambury mogą pokazywać bądź rysować. 
Losują jedną z potrzeb- fizjologiczna, samorealizacji, 
bezpieczeństwa,  społeczne, uznania.  
Po każdej scence omawiamy co i jak.  
 

Kalambury  10 min   (3) 

PIRAMIDA MASLOWA Omawianie która potrzeba wg ich 
powinna znaleźć się na samej górze piramidy a która na 
samym dole.  

Zabawa  10 min (3) 



 

 
  

Zadaniem ekipy jest stworzyć z siebie bądź z elementów 
znajdujących się w Sali piramidę z odpowiednio 
dopasowanymi potrzebami.  

INSTRUMENTY METODYCZNE Szybka powtórka z 
instrumentów metodycznych z których zajęcia również 
mieli ze mną.  
W ekipach których  byli ustawiają się w rzędach. Ostatniej 
osobie pokazuje kartę na której napisane jest np. 
pionierka  
Ostatnia osoba przekazuje informacje kolejnej i tak jak 
działa głuchy telefon. Pierwsza osoba w rzędzie biegnie 
do butelki do której stara się wsadzić długopis wiszący na 
sznurku  który mają przywiązany do tyłu spodni. Ekipa 
której reprezentant jako pierwszy wsadził długopis do 
butelki odpowiada na pytanie.  
W połowie zamiana rekwizytu zamiast butelki przebijanie 
balona tyłkiem.   

 15  min  3  puste butelki 
3 sznurki 
3 długopisy  
9 balonów  

INSTRUMENTY METODYCZNE Podsumowanie – do czego 
służą instrumenty metodyczne? Jak ich odpowiednio 
używać?  
Jak wygląda to u nich w drużynach, czy każdy ma 
indywidualną próbę czy każdy taką samą.  

 5 min  

NASZA MOTYWACJA Pierwsze prawo motywacji – osoba 
motywująca musi  być zmotywowana. 
Wyciągają balony po których pisali na grze.  
Po kolei puszczam w obieg balon- jeżeli znajdziemy 
rozwiązanie problemu – skreślamy go z balonu. Kiedy 
wszystkie problemy znikną balon przebijamy.  

 10 min  

ROZMOWY MOTYWACYJNE Wstęp – jak powinna wyglądać 
rozmowa motywacyjna 

 5 min  

ROZMOWY MOTYWACYJNE Praca w podzielonych wcześniej 
grupach. Przedstawienie 4 różnych 
sytuacji hipotetycznych w życiu drużyny/ gromady z 
podaniem wieku osoby przedstawionej. Ekipy losują osobę 
i ich zadaniem jest przeprowadzić rozmowę motywującą z 
tą osobą. Jedna osoba z nich jest osobą motywującą 
druga motywowaną.  Wskazane użycie instrumentów 
metodycznych.  

 10 min na 
przygotowanie 
+ po 7 min na 
prezentacje  i 
omówienie  
 
30 min  

(4) tematy rozmów  

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Każdy kto chcę dzieli się swoim 
celem na przyszłość – obojętnie czy to harcerski cel czy 
prywatny. Tworzymy motywatory dla siebie ( 
wytłumaczenie dla Ciebie Frota – jest taka strona de 
motywatory możesz zerknąć – ale teraz robimy 
motywatory :D)  

 15 min  Gazety  
Kartki papieru  
Klej  
Nożyczki  
Pisaki  
 

 
 

Załącznik 1 
Proces motywowania  

 Poznanie osobowości, potrzeb, zainteresowań i aspiracji harcerzy 

 Wyznaczenie zadań w sposób umożliwiający samokontrolę postępu 

 Dobra wewnętrzna komunikacja (przepływ informacji) 

  Ustalenie zasad nagradzania 

  Stosowanie środków motywacji 

  Okresowe oceny postępów dokonanych przez harcerzy 

Jakiś brak – potrzeba- chęć zaspokojenia potrzeby – określony cel – motywacja do osiągnięcia celu – 
osiągnięcie celu  
 
Załącznik 2 
ZUCH 
Zosia ma 9 lat jest zawsze wesoła i uśmiechnięta, grupa bardzo ją lubi, ale Zosia szybko traci zapał do 
zabawy ponieważ większość rzeczy jej się nie udaje i wtedy szybko się poddaje. Chcielibyśmy aby 
Zosia uwierzyła w siebie. 
 



 

 
  

HARCERZ 
Jacek ma 11 lat, jest bardzo energiczny i żywiołowy, przychodzi raczej często na zbiórki chyba, że 
spotka kogoś po drodze i nie będzie mu się chciało. Chłopacy w drużynie bardzo go lubią i robią 
wszystko co wymyśli. Jacek przeszkadza nam na zbiórkach swoimi wygłupami namawiając do nich 
innych harcerzy. Chcielibyśmy aby Jacek nam pomagał i chcemy wykorzystać jego zdolności 
przywódcze 
 
HARCERZ STARSZY 
Maciej ma 14 lat, jest bardzo nieśmiały i małomówny ale zarazem inteligentny. Regularnie przychodzi 
na zbiórki i wyjazdy, bardzo lubi czytać. Chcielibyśmy aby Maciek był bardziej aktywny na zbiórkach, 
ponieważ ma świetne pomysły, którymi niechętnie się dzieli. 
 
WĘDROWNIK 
Jadzia ma 18 lat, jest harcerką od zucha. Podczas swojej drogi harcerskiej zdobyła wszelkie możliwe 
sprawności i stopnie harcerskie, nie ma rzeczy której by nie potrafiła. Zbiórki i wyjazdy harcerskie 
zaczynają ją trochę nudzić. Chcemy aby Jadzia znalazła dla siebie obszar działania i pozostała w ZHP. 

 
 
Załącznik 3 
 

 
 
 

 

 

 
 


