
SCENARIUSZ WARSZTATÓW 
 

Warsztaty integracyjne dla klasy 1 -3. Zajęcia przeznaczone są dla klas, w których pojawiły się 

dzieci z Ukrainy, a ich celem jest integracja dzieci wraz z grupą oraz wzmacnianie poczucia 

bezpieczeństwa i adaptacja w nowym środowisku.  

 

Ukraińskie dzieci przebywające aktualnie w szkołach mają za sobą duży bagaż doświadczeń 

ostatnich tygodni – ucieczka z domu, porzucenie dawnych rytuałów i członków rodziny, 

konieczność adaptacji w nowym, nieznanym dotąd środowisku. W związku z tymi 

trudnościami, w codziennych rozmowach należy:  

 wspólnie ustalić formę porozumiewania się, by dziecko czuło, że może mówić o swoich 

potrzebach i emocjach (np. z wykorzystaniem słownika, tłumacza lub określonych 

gestów),  

 zapytać, czy dziecko i jego najbliższa rodzina są zaopiekowani a ich podstawowe 

potrzeby zaspokojone (jedzenie, środki czystości, ubrania itp.),  

 zapewnić dziecku pomoc psychologa lub pedagoga szkolnego.  

 

Propozycja warsztatów w klasie:  

 OPIS ĆWICZENIA CZAS MATERIAŁY 

1.Zabawy 

ruchowe 

 

Dzieci bawią się lub tańczą w rytm 

ulubionej muzyki. W chwili, gdy 

prowadzący mówi STOP i wyłącza 

muzykę, dzieci muszą stać nieruchomo. 

Ponowne włączenie muzyki to znak, że 

można zacząć zabawę. W ramach 

integracji i poznawania nowych kultur 

można włączać na zmianę – piosenki 

polskie i ukraińskie.  

10 minut 

odtwarzacz do 

muzyki/ 

komputer 

2.Zabawa 

grupowa 

Prowadzący dzieli uczniów na kilka grup, 

każda z nich otrzymuje kartkę A3, która 

jest wagonem pociągu (można dołączyć 

również 4 wycięte kółka, które mają być 

kołami wagonów). Prowadzący prosi, by 

na każdym wagonie dzieci narysowały jak 

najwięcej rzeczy, które lubią i które 

sprawiają im radość – ulubione jedzenie, 

ulubione aktywności, ulubione postaci z 

bajek. Na koniec zadania prowadzący 

łączy wagony wskazując, iż mimo, że 

dzieci są różne i mają inne 

zainteresowania, to w pociągu znajdzie się 

miejsce dla każdego z wagonów. Jeśli 

starczy czasu, można zachęcić każdą z 

20 minut 

kartki A3, 

kolorowe 

kredki, pisaki, 

wycięte kółka 

wagonów 



grup, by na forum zaprezentowała swój 

wagon i o nim opowiedziała.  

3. Szyfrowanie  

 

Prowadzący wykorzystując materiały z 

Załącznika nr 1 wycina słowa tak, by na 

jednej kartce znalazło się jedno słowo. 

Każde z dzieci dostaje karteczkę, a jego 

zadaniem jest przepisane jej treści oraz 

próba wymowy danego słowa (najpierw w 

języku polskim, następnie w ukraińskim). 

Zachęcamy również dzieci ukraińskie, by 

przepisały i spróbowały przeczytać tekst w 

języku polskim (z pomocą grupy lub 

wychowawcy). 

10 minut 

Brak 

4. 

Podsumowanie  

Prowadzący podsumowuje omawiane 

podczas zajęć treści:  

- zwraca uwagę na akceptacje, wzajemny 

szacunek oraz różnorodność kultur i 

obyczajów,  

- daje dzieciom czas i przestrzeń do 

zadawania pytań oraz dyskusji na forum.  

5 minut 

Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

  

SŁOWO PISOWNIA WYMOWA 

główka голівка [holiwka] 

buzia ротик [rotyk] 

zabawka іграшка [ihraszka] 

gra гра [hra] 

puzzle пузлі [puzli] 

bajka казка [kazka] 

klocki кубики [kubyky] 

zeszyt зошит [zoszyt] 

karuzela карусель [karusel`] 

ciastka печиво [peczywo] 

mama мама [mama] 

tata тато [tato] 

brat брат [brat] 

siostra сестра [sestra] 

babcia бабуся [babus`a] 

 


