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 ROZGRZEWKA 

Ćwiczenia na rozluźnienie, na zapoznanie się 

i przełamanie pierwszych lodów, a także na 

obudzenie się rano. 

IMPULS 

CEL: 

Rozluźnienie atmosfery, rozbudzenie uczestni-

ków, zabawa na refleks. 

 

PRZEBIEG: 

Uczestnicy stają w kole, osoba, która rozpo-

czyna odwraca się w stronę osoby stojącej po 

prawej lub po lewej stronie i jednocześnie 

klaszcze i robi tupie nogą w stronę tej oso-

by. Osoba, która „odbiera” impuls robi do-

kładnie to samo – ważne żeby zrobiła to w tym 

samym momencie, dlatego trzeba być uważnym. 

Osoba, która „odbiera” może także odbić im-

puls klaszcząc dwa razy, wtedy kolejność się 

odwraca i impuls idzie w drugą stronę. Gdy 

grupa jest większa osoba prowadząca grę może 

wypuścić kilka impulsów, wtedy ważne jest że-

by impulsy nie skumulowały się na jednej oso-

bie, uczestnicy muszą tak kierować impulsami 

i odbijać w odpowiednim momencie aby nigdy 

się nie spotkały. 
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JESTEM… 

CEL: 

Rozluźnienie atmosfery,  pobudzenie kreatyw-

ności, przełamanie wstydu. 

 

PRZEBIEG: 

Uczestnicy stają w kole, do środka wchodzi 

jedna osoba mówiąc „Jestem (tu dowolny prz-

edmiot/osoba)” i gra przedstawioną rzecz, na-

stępna osoba wchodzi do koła i musi uzupełnić 

obraz czyli np. jeśli pierwsza osoba wchodząc 

powiedziała jestem samochodem, druga osoba 

wchodzi i mówi jestem kierowcą samochodu i 

ustawia się odpowiednio, kolejna osoba robi 

to samo. Kiedy w kole znajdują się 3 osoby (w 

większej grupie może to być 5 osób) osoba 

która weszła pierwsza wychodzi mówiąc 

„Samochód wychodzi i zabiera ze sobą… „ i wy-

biera jedną osobę mówiąc czym była. I Polkowi 

wchodzą kolejne osoby. Ważne aby osoby wcho-

dziło do koła pojedynczo. Osoby w środku nie 

powinny wydawać dźwięków ani się ruszać, mają 

swoją postawą przedstawiać postać, którą od-

grywają. 
 



 

 OCH JAMES 

CEL: 

Rozluźnienie atmosfery, rozbudzenie uczestni-

ków, dobra zabawa. 

PRZEBIEG: 

W grze występuje 5 postaci, w „budowaniu” każdej postaci biorą 

udział 3 osoby. 

Toster – osoba w środku sztywno podskakuje z rękami wzdłuż tu-

łowia, osoby z prawej i lewej strony łapią się za ręce tworząc 

toster. 

Pralka – osoba w środku kręci się wokół własnej osi, osoby po 

prawej i lewej stronie łapią się za ręce tworząc pralkę. 

Japońscy turyści – wszystkie trzy osoby naśladują japońskich 

turystów i „robią zdjęcia” 

Och James – osoba w środku staje w pozycji Jamsa Bonda z pisto-

letem natomiast osoby z prawej i lewej strony „wielbią” Jamsa 

rozpływając się nad nim i mówiąc” Och James” 

Słoń – osoba w środku jest trąbą i… (nie wiem jak mam pisać po-

zycję trąby ;) ) plącze ręce jedną trzymając prosto, a drugą 

owija pierwszą i łapie się za nos ;), osoby po prawej i lewej 

stronie robiąc łuk rękami w stronę trąby tworzą uszy słonia. 

 

Uczestnicy stają w kole, do środka wchodzi jedna osoba i wyzna-

czając osobę z okręgu wymawia nazwę jednej z postaci. Osoba, 

która została wyznaczona jest środkową osobą postaci. Jeżeli 

którakolwiek z 3 osób się pomyli do koła wchodzi osoba, która 

była środkową osobą postaci i zastępuje osobę, która dotychczas 

była w kole. 
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WYJŚCIE Z ROLI / TEATR 
 

W zadaniach teatralnych ważne jest aby jako określić gdzie 

jest scena, a gdzie publiczność. Daje to uczestnikom taką 

świadomość, że to co dzieje się na scenie jest grą i nie 

muszą się ograniczać w wyrażaniu emocji i mogą pozbyć się 

wstydu, na scenie są aktorami. 

 

RZEŹBA 

CEL: 

 

Możliwość własnej interpretacji tematu i zobaczenia inter-

pretacji innych osób bez używania słów, komentowania, wy-

rażenie siebie. 

 

PRZEBIEG: 

 

Grupę podzielić na dwie równe grupy, jedna grupa jest pu-

blicznością, druga wykonuje zadanie. Po wykonaniu zadania 

grupy zamieniają się rolami. Do wykonania zadania potrzeb-

ny jest temat, np. Erasmus. Grupa która wykonuje zadanie 

po kolei, po jednej osobie wchodzi do środka. Pierwsza 

osoba swoją postawą pokazuje swoje skojarzenie z tematem. 

Każda kolejna osoba jest elementem, który rozbudowuje 

rzeźbę, ciągle myśląc o temacie dobudowuje się do istnie-

jących już elementów, kiedy wszyscy wejdą do środka rzeźbę 

uznaje się za skończoną. Osoby budujące rzeźbę nie mogą 

się ruszać ani odzywać. Kiedy rzeźba jest gotowa otwiera 

się wystawa, grupa obserwatorów może podejść i obejrzeć 

rzeźbę, sfotografować i przede wszystkim zastanowić się 

„co autor miał na myśli” i może zobaczyć inny punkt widze-

nia przedstawionego tematu. Na temat samej rzeźby nie roz-

mawiamy. 

 



 

 ODGRYWANIE RÓL 

 

CEL: 

 

Rozluźnienie atmosfery,  pobudzenie kreatywności, 

przełamanie wstydu, wyjście z roli – nieważne czy 

jesteś nauczycielem, uczniem, dyrektorem czy kie-

rowcą autobusu, w tej sytuacji wszyscy są na tym 

samym poziomie w grupie, bez oceniania i oczekiwań 

w związku ze stanowiskiem. 

 

PRZEBIEG: 

 

Uczestników dzielimy na dwie równe grupy, grupy 

siadają w dwóch liniach naprzeciwko siebie. Każda 

osoba wybiera sobie postać (postaci wcześniej usta-

lone, prowadzący zabawę wybiera, ważne żeby postaci 

były bardzo charakterystyczne np. osoba seksowna, 

śmierdząca, głupiutka itp., do wyboru dobrze jest 

dać także osobę „normalną’ dla osób, które nie są 

gotowe na takie przełamanie), w momencie jak zaczy-

na grać muzyka (im bardziej śmieszna/nieadekwatna 

tym lepiej) każdy odgrywa swoją postać do czasu aż 

będzie grała muzyka. Uczestnicy zaczynają grać sami 

ale w trakcie mogą wejść w interakcje z innymi. 
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PERFORMANCE 
 

CEL: 

 

Pobudzenie kreatywności, przełamanie wstydu, 

zwrócenie uwagi na konkretny problem, bardzo 

krótki i bardzo jasny przekaz. 

 

 

PRZEBIEG: 

 

Uczestnicy dzielą się na kilka niedużych 

grup, każdy wybiera sobie jakieś zagadnienie 

z omawianego tematu i przygotowuje krótki 

performance, scenkę pokazującą dany proble-

sprawę. Ważne jest żeby performance były 

krótki ale treściwy, jasny w przekazie.. 

Wszystkie grupy przedstawiają swoje perfor-

mance, dla podkreślenia formy teatralne wszy-

scy imitują warunki ulicy, spacerują, rozma-

wiają i po kolei każda grupa przeprowadza 

swój występ. Każdy performance musi mieć bar-

dzo wyraźny początek, żeby zwrócić uwagę lu-

dzi. 



 

 AKCEPTACJA 

 

 

Ćwiczenia uświadamiające problem, pokazujące ważne warto-

ści i zmuszające do zastanowienia. 

 

 

BUNKIER 
 

 

CEL: 
 

Uświadomienie uczestnikom, że nie ma ludzi lepszych i gor-

szych, zmuszenie do zastanwienia. 

 

 

PRZEBIEG: 
 

Na tablicy prowadzący wypisuje sylwetki 10 osób, najlepiej 

żeby były kontrowersyjne, związane ze stereotypami albo 

przekonaniami np. Czarnoskóry lekarz, homoseksualista, lat 

40; gwiazda piłki nożnej lat 23, prostytutka, samotna mat-

ka, Ukrainka, lat 30; niepełnosprawny rolnik, lat 50 itd. 

Każdy z uczestników dostaje kartkę i długopis, wyobraża 

sobie, że jest wojna, jest tylko jeden bunkier do którego 

zmieści się 5 osób i musi zdecydować kto powinien wejść do 

schronu. Kiedy wszyscy skończą rozpoczyna się dyskusja, 

każdy po kolei podaje „swoich kandydatów” i na koniec dys-

kutujemy o tym dlaczego wybrali tak a nie inaczej ( w za-

sadzie dyskusja rozwija się sama w trakcie wymieniania 

„typów”). Na koniec wniosek jest taki, że nie można decy-

dować o takich rzeczach bo każdy człowiek jest równy i ma 

takie samo prawo przeżyć.  

Zgodnie z potrzebami sylwetki do bunkra mogą być różne, 

związane z problemem w szkole, albo z konkretną sytuacją, 

ważny jest wniosek, że nie możemy szufladkować ludzi. 

 
 

Str. 9 



 

Str. 10 

WYKLUCZENIE 

 
 

CEL: 
 

Zwrócenie uwagi na to jak czuje się osoba wykluczona i jak 

można ją skrzywdzić swoim zachowaniem. 

 

 

PRZEBIEG: 
 

 

Z grupy wybrana zostaje jedna osoba, która opuszcza salę.  

Pozostali uczestnicy dzielą się na dwie grupy (maksymalnie 

w zadaniu może wziąć około 15 osób, jeśli grupa jest licz-

niejsza reszta jest publicznością). Grupy muszą wspólnie 

znaleźć tzw. „niewidzialny znak”. Coś co ich łączy ale nie 

jest widoczne na pierwszy rzut oka. Może to być np. kolor 

oczu. W jednej grupie znajdują się osoby z brązowymi ocza-

mi a w drugiej zielonymi i niebieskimi. Ważne, żeby osoba, 

która została wyproszona mogła zakwalifikować się do któ-

reś grupy. Następnie każda grupa siada osobno w kółku i 

zajmują się sobą, rozmawiają, Graja w gry, generalnie do-

bre się bawią i nie zwracają uwagi na osobę, która zostaje 

zaproszona powrotem. Prowadzący pyta osoby wykluczone do 

której grupy jej zdaniem należy, nic więcej. Osoba ta pró-

buje się dowiedzieć od uczestników na jakiej zasadzie zo-

stali podzieleni, próbuje zobaczyć jakieś podobieństwa, 

zadaje pytania jednak nikt się nie odzywa. Zabawa jest 

dość okrutna (moim zdaniem) ale też bardzo dobitnie poka-

zuje problem. Może skończyć się na 2 sposoby – Ktoś z 

uczestników widząc jak wykluczona osoba się męczy złamie 

zasady i zaprosi ją do swojego koła, jeśli jednak tak się 

nie stanie, a będzie widać, ze osoba wykluczona  nie czuje 

się komfortowo w tej sytuacji prowadzący powinien grę za-

kończyć. 



 

 PRACA W GRUPIE 

LANDART 

 

CEL: 

Praca w grupie, pobudzenie kreatywności. 

 

PRZEBIEG: 

 

Landart to sztuka korzystająca z dobrodziejstw ziemi.  

Polega ona na przedstawieniu dzieła korzystając z tego co 

jesteśmy w stanie znaleźć w naszym otoczeniu, szyszki, ka-

mienie, papiery, rośliny, przedmioty.  

Interpretacja tematu dowolna, dzieło ma przedstawiać nasz 

punkt widzenia, nasz pomysł rozwiązania i rozumienia. Na 

koniec wycieczka ogląda każde z dzieł i każdy ma prawo wy-

powiedzieć się co widzi i jak rozumie konkretną sztukę, 

nie ma złych pomysłów, interpretacja dowolna. Na koniec 

autorzy mogą przedstawić ich tok rozumowania. 
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POLAR BEARS 

 
CEL: 

 
Praca w grupie, pobudzenie kreatywności, uświadomienie so-

bie, że razem możemy więcej. 

 

PRZEBIEG: 
 

 

Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć przygotowuje salę. 

Rozstawia krzesła – o jedno więcej niż jest uczestników – 

tak aby trudno było dostać się z jednego krzesła na dru-

gie. Jedno krzesło znajduje się blisko drzwi (mogą to być 

też kartony, kawałki gazety, poduszki, w zależności od 

grupy). Grupa wchodzi i każdy zajmuje swoje miejsce z za-

znaczeniem, ze nie może ruszać/przestawiać krzesła i nie 

mogą dotykać stopami podłogi – kojarzy się z misiami po-

larnymi na krach stąd nazwa. Zadaniem dla uczestników jest 

wydostanie się przez drzwi wszystkich uczestników, dopiero 

kiedy ostatnia osoba przejdzie przez drzwi zadanie zosta-

nie wykonane. Uczestnicy muszą wymyślić w jaki sposób się 

wydostać i jak to zrobić żeby wszystkim się to udało. Po 

jakimś czasie na pewno dojdą do tego, że mogą zrobić to 

tylko zespołowo i zaczną „budować mosty” przechodząc na 

kolejne krzesła i pomagając innym. 


