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TEMAT: Motywowanie 

      CEL:   Zapoznanie uczestników z podstawowymi aspektami motywacji poprzez wspólną pracę. 
 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 

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

  potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą, 

 rozumiał potrzebę motywowania, 
 
CZAS ZAJĘĆ:  2h 45min 
 
POTRZEBNE MATERIAŁY:   
Przygotowana sałatka owocowa, cukierki, wydrukowane arkusze na kolorowych kartkach (zał. 1), balony 
dla każdego z uczestników, markery lub pisaki dla każdego z uczestników, kartki i długopisy dla każdego z 
uczestników, 3 arkusze szarego papieru. 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia Przebieg Forma pracy czas Potrzebne 
mat. 

 Przywitanie uczestników;  
Poczęstunek przygotowaną przez 
prowadzącego sałatką owocową; 

 15 min Zrobiona 
sałatka 

owocowa 

 Co daje nam motywacja oraz co na nią 
wpływa? 

Dyskusja 20min  

 Wypełnienie przez uczestników arkuszy: 
„Do działania motywuje mnie…” (zał. 1) 

 5 min Wydrukowane 
arkusze 

(najlepiej na 
kolorowych 
kartkach) 

 Wyzwania w motywacji- każdy uczestnik 
pisze markerem na balonie rzeczy, które 
sprawiają nam trudność w motywowaniu. 

Praca 
indywidualna 

10 min Balon+ 
marker dla 

każdego 

 Balony przekazywane są w kółku dalej. 
Każdy szuka rozwiązania na jedno 

wyzwanie. Gdy jest już ono znalezione- 
skreślamy wyzwanie z balona. 

Praca 
indywidualna 

15 min Kartka+ 
długopis dla 

każdego  

 Energizer (zał. 2)     

 Podsumowanie poprzedniego ćwiczenia, 
wyciągnięcie wniosków nt. „Wyzwania w 
motywacji i jak sobie z nimi poradzić”. 

Dyskusja 20 min - 

 Uczestnicy dobierają się w pary. Razem 
wymyślają temat rozmowy motywującej.  

Po 10 min przygotowania następuje 
prezentacja przed grupą. 

Grupa oraz prowadzący udzielają 
informacji zwrotnej po każdej scence.  

Scenki 40 min - 



 

 

 Jakie instrumenty metodyczne możemy 
wykorzystywać w motywowaniu? 

Burza mózgów 10 min Szary papier, 
markery 

 Energizer (zał. 2)  5 min  

 Podsumowanie:  
*Dlaczego motywacja jest ważna w 

codziennej pracy? 
* Co możemy zrobić aby kogoś 

zmotywować? 
*Jakie są cechy skutecznej motywacji? 

(Tu szczególną uwagę należy zwrócić na 
dopasowanie form motywujących do 

człowieka oraz na siłę motywacji 
wewnętrznej).  

 20min  

 Podziękowanie za udział w zajęciach, 
rozdanie cukierków. 

  Cukierki  

 
 
 

 Treść: Nazwa poruszanego aspektu zajęć. (Np. Rodzaje grup; do jakich grup należymy) 

  Przebieg: Opis tego co się dzieje. (np. Podział na 2 grupy – każda z grup zastanawia się jak można 
podzielić grupy ze względu na…., Wnioski spisujemy na tablicy w formie drzewa) 

 Forma pracy: w jaki sposób pracujemy z kursantami (np. praca w grupach, dyskusja, praca 
indywidualna, monolog, prezentacja, burza mózgów) 

 
 
Do konspektu powinny być dołączone załączniki wykorzystane podczas zajęć- np. w przypadku scenek- 
wprowadzenie do scenki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do działania 

motywuje 

mnie… 



 

 

ZAŁ. 2  

Może być to dowolny energizer. 

Proponuję któryś z dostępnych pod adresem: 

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/557/energizery_pdf_78177.pdf 

 

  

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/557/energizery_pdf_78177.pdf

