
 

 

Phm Natalia Szyszka HO 
                               
          
 

TEMAT: MOTYWACJA I INSPIRACJA 

      CEL:   Poznanie źródeł motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz jej istoty w pracy harcerskiej 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestniczki będą wiedziały: 

 Skąd czerpać inspiracje na zbiórki? 

 Skąd czerpać motywację w razie braku, do kogo, gdzie się zwrócić? 

 Jak zorganizować czas pomiędzy szkołę, rodzinę, przyjaciół, drużynę? 

 Gdzie przebiega granica zaangażowania w harcerstwo??? Koło i odmawianie 

 Patenty na zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów – przykłady z korporacji  
 
CZAS ZAJĘĆ:  2,5 
POTRZEBNE MATERIAŁY:  w tabelce 
 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia przebieg Forma pracy czas Potrzebne mat. 

Wstęp do tematyki Dziewczyny wchodzą do sali, znajdują  koperty ze swoim 
imieniem. W każdej z kopert znajduje się motywujący cytat – 
np. “Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą 
dokąd zmierzają…To jest aż tak proste.” 
Earl Nightingale 

Praca 
indywindualna 

10 min pierwsze- 
realistycznie ;) 

Koperty tyle ile jest 
osób (około 25) z 
cytatami 

Obrzędowość zbiórki Wręcznie zwierzaków (na początku?) rozpalenie świeczek, 
inspirująca gawęda, piosenka NAM 

Praca z 
obrzędowością 

15 min gitara 
teksty dla nowych 
osób 
zwierzaki 
gawęda  



 

 

Źródła motywacji Generalnie warsztaty będą prowadzone nie na zasadzie 
oglądania prezentacji, ale będzie ona nas prowadzić przez 
całą zbiórkę. 
Mówię kilka słów o temacie zbiórki i wyświetlam jej zdanie 
przewodnie: „jeśli zawsze robisz TO, co do tej pory robiłaś, 
zawsze otrzymasz TO, co do tej pory otrzymywałaś”. 

prezentacja 5 min rzutnik  
komputer 

Źródła motywacji Proszę, żeby każda z nich napisała na pustej karteczce (którą 
znajdą w kopercie) jedno swoje marzenie. Kiedy wszystkie już 
to zrobią mówię im, że to co mają na tych kartkach to już nie 
ich marzenie, to cel – bo został zapisany 

Praca 
indywidualna 

2 min Długopisy, puste 
kartki w kopertach 

Źródła motywacji Pytam co je motywuje, każda która odpowie na forum 
dostanie cukierka  

Burza mózgów 10 min cukierki 

Źródła motywacji Kolejny slajd: fundamenty samomotywacji prezentacja 1min Rzutnik, komp 

Źródła motywacji Największa prawda: SUKCESY MOTYWUJĄ – dlatego mają 
za zadanie rozbić swój cel na karteczce na co najmniej 5, a 
najlepiej 10 kroków – żeby realizacja każdego  małego kroku 
je motywowała do kolejnego 

Praca 
indywidualna 

5 min Karteczki, długopisy 

Źródła motywacji Przekuwanie złych myśli w dobre, dostrzeganie sukcesów i 
traktowanie porażek jako doświadczenia – jedna osoba z pary 
opowiada historię, a druga po każdym zdaniu musi znaleźć w 
niej coś pozytywnego, np: 
Jechaliśmy na biwak i uciekł nam pociąg (ale była ładna 
pogoda i mogliście trochę dużej pobyć na świeżym 
powietrzu), okazało się że tego dnia nie ma już pociągu (to 
super przygoda, mogliście jechać stopem!) szybko się 
ściemniało (mogliście przekonać się jak ważny jest harc 
ekwipunek i latarki!) itp itp,  

Praca w parach 7 min nic 



 

 

Źródła motywacji Aby potwierdzić wagę pozytywnego myślania opowiadam im 
krótko o dwóch eksperymentach psychologicznych 
Seligmana, w których zostało udowodnione, ze optymiści 
wytrwalej dążą do celu niż pesymiści agenci ubezpieczeniowi 
i politycy 

prezentacja 5 min Moja wiedza, 
prezentacja 

Źródła motywacji Kolejne zasady automotywacji: 
Mała przyjemność każdego dnia – bardzo ważne narzędzie 
automotywacji, dzielimy się sposobami na nagradzanie siebie: 
Wychodzimy na dwór i idziemy za blok. Robimy duże kółko i 
wszystkie są w środku i muszą truchtać. Za powiedzenie 
jednego sposób na nagradzanie siebie mogą wyjść poza 
kółko i nie biegać. W razie potrzeby 2 rundy 

Ćwiczenie w 
grupie 

20 min Linka 

Źródła motywacji Kończąc o motywacji – dlaczego bycie drużynową jest 
najbardziej motywujące? Bo widzisz EFEKTY- masz poczucie 
sprawstwa. Innymi słowami masz wewnętrzyny LOC. 
Co to jest Locus of control – bardzo ważne jest wierzyć, jest 
to MY kierujemy swoim życiem. Wysłuchują dwóch historii – 
jedna osoba ma wewn LOC, a druga zewn. Omawiamy to, jak 
będzie czas to mogą zrobić taki test o swoim LOC, mówię im 
o kontrolerach lotów – osoby najmniej narażone na wypalenie 
zawodowe, bo codziennie widzą efekty swojej pracy –
codziennie samoloty lądują. 

prezentacja 15min Przygotowane historie 
dla dwóch osób – np 
Moniki i Marty 

Źródła motywacji 

Krótki test – odkrywanie tego, co nas motywuje (osiąganie 
mistrzostwa, ludzie, unikanie porażki) 

test 10 min Testy skopiowane dla 
wszystkich 

Asertywność Płynnie przechodzimy do kolejnego zagadanienia – jesteś w 
stanie być zmotywowana gdy widzisz efekty swojej pracy i 
odnosisz sukcesy. Jednak musi to się dziać we wszystkich 

Ćwiczenie w 
grupie 

15 min nic 



 

 

dziedzinach życia – bo one na siebie nawzajem wpływają. W 
związku z tym, żeby nie dopuścić do frustracji, MUSISZ  mieć 
życie pozaharcerskie i mieć na nie czas. Nauka odmawiania – 
robimy dwa kółka, osoby z zewnętrznego kółka proszą o coś, 
osoba na przeciwko – z wewnętrznego – odmawia. I potem 
przesuwają się o jedną osobę w lewo, po zatoczeniu kółka 
zmiana osób. 

Zarządzanie czasem Proszę dziewczyny żeby wypisały przynajmniej 10 rzeczy 
które muszą zrobić w nadchodzącym tygodniu. Potem proszę, 
żeby wpisały je do tabelki wg wzoru ważne, nieważne, pilne, 
niepilne. Piorytety dla nich to powinny być rzeczy ważne i 
niepilne. Rzeczy pilne ale nieważne mogą delegować – np 
przybocznej albo zastępowej (np kupienie świeczek na nast 
zbiórkę). No i muszą pilnować żeby rzeczy niepilne takimi 
zostały – nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. 

Praca 
indywidualna 

15 min Tabelki dla każdej 

Planowanie Kilka uwag o planowaniu – złota godzina (daje poczucie 
sprawstwa), planować tylko 60% tego co robimy, dlaczego fb i 
mail przeszkadzają , maks 3 duże i ważne rzeczy na dzień, 
PLANOWAĆ PRZYJEMNOŚCI – muszą na kartce zapisać 1 
rzecz którą zrobią tylko dla siebie w tym tyg i schować do 
koperty,  

Prezentacja 5 min Moja 
wiedza,slajdy, 
puste karteczki w 
kopertach 

Źródła inspiracji Skąd czerpać inspirację? Napierw chwilę o tym rozmawiamy 
–przed wszystkim od innych instruktorek, ze zbiórek 
namiestnictwa i WYJAZDÓW harc, a potem dzielą się na 
dwójki i mają do wyboru: 
-gazety zwykłe 
-gazetę co jest grane? 
-dwa kompy z internetem i otwartymi stronami  

20 min gazety zwykłe 
-gazetę co jest 
grane? 
-dwa kompy z 
internetem i 
otwartymi 
stronami  

20 min 



 

 

-książke o roku regionów 
-stare konspekty 
-„harcerkę” 
-namiestniczkę 
-fragment filmu 
-ulotkę 
-tablicę w hufcu (czuwaje) 
-przediomoty inspirujące :P 
 
Mają 5 min na wymyślenie tematu zbiórki, potem zmieniają 
przedmiot/osobę i tak 3 razy. 
 
 

-książke o roku 
regionów 
-stare konspekty 
-„harcerkę”- 
przygotowana jej 
rola 
-namiestniczkę  
-fragment filmu 
-ulotkę 
-tablicę w hufcu 
(czuwaje) 
-przediomoty 
inspirujące :P 
 

Podsumowanie Podsumowanie – przede wszystkim kluczem są w dużej 
mierze inni ludzie i zbióki NAM :P 

5 min Slajd ze 
wszystkim o czym 
mówiłyśmy 

5 min 

 Ewentualnie czas na pytania    

 

 

  


