
 

 

phm. Robert Sobkowiak 
                               
TEMAT: Motywowanie 
 
CEL: Zrozumienie potrzeby motywacji. 
 
ZAMIERZENIA: rozumiał potrzebę motywowania, potrafił przeprowadzić rozmowę  
motywującą wiedział, z jakich instrumentów metodycznych może skorzystać jako drużynowy w motywowaniu 
swoich podopiecznych, 
 
CZAS: ok. 2 godz. 

HARMONOGRAM 
 

TREŚĆ FORMA CZAS MATERIAŁY UWAGI 

przedstawienie tematu / 
nasze osiągnięcia  

Każdy kto otrzyma rzuconą w 
siebie piłkę / przedmiot chwali się 

swoim osiągnięciem. 

5 min Piłka   

Motywacja – czym jest dla 
nas interpretacja i definicje  

Każdy uczestnik zajęć 
przygotowuje plakat, na 

przykładzie innych plakatów (de 
motywatora) o motywacji, z 

hasłem – które omawia 

15 min Gazety, kartki, 
kredki, pisaki, klej 

 

Instrumenty metodyczne, 
elementy metody 

motywujące poszczególne 
grupy wiekowe – narzędzia 

motywacji 

Podział na grupy, za pomocą 
symboli poszczególnych grup 

wiekowych, w danych grupach 
wypisanie na plakacie 

instrumentów metodycznych, 
jakimi możemy motywować do 

samorozwoju. Oraz innych 
elementów którymi możemy 

motywować daną grupę wiekową. 

25 min Kartki z 
podziałem, plakat, 

marker 

 

rozmowy motywujące Praca w podzielonych wcześniej 
grupach. Przedstawienie 4 różnych 

sytuacji hipotetycznych w życiu 
drużyny/ gromady z podaniem 

wieku osoby przedstawionej w tej 
sytuacji, grupa odpowiedzialna za 
ten wiek przeprowadza z tą osobą 
(którą jest prowadzący) rozmowę 

motywującą 

30 min Opis sytuacji - przedstawienie 
sytuacji 

- 2 min na 
przygotowanie się 

do rozmowy i 
wytypowanie osoby 

z grupy do jej 
przeprowadzenia 

- 2 minuty rozmowa 

motywacja osobista W formie świeczniska, siadamy 
wyciszając się piosenką, pomiędzy 

piosenkami osoby dzielą się 
swoimi sposobami na motywację 

25 min  gitara  

motywacja osobista film 5min film  

podsumowanie krąg 5min   

 
PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI: sala  
 



 

 

 
 

OPIS SYTUACJI 
 

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. 
 


