
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Na przygodę... gotowi, start!” 
 

OFERTA ORGANIZACJI  
WARSZTATÓW INTEGRACYJNO-EDUKACYJNYCH 

 
 
 
 
 

 

Kontakt: 
Aga Leśny, 

aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl, 
 tel: 501 783 923 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Proponujemy twórczą integrację połączoną z ćwiczeniami komunikacji oraz poznawaniem talentów 

w klasie.  Nasze zajęcia konstruujemy w oparciu o tzw. pedagogikę przygody, która umożliwia dobre 

poznanie grupy, ćwiczenie szukania niestandardowych rozwiązań oraz budowanie zaufania pomiędzy 

uczniami oraz uczniami a nauczycielami.  

 

Gry plenerowe oraz te, wykorzystujące niski park linowy, polecane są dla uczniów od 6 klasy. 

Warsztaty, inspirowane metodą tzw. pedagogiki przygody, wykorzystujące outdoor education 

świetnie nadają się również do wspólnej pracy nauczycieli wraz z ich uczniami. 

 

 
 

 Informacje wstępne 



 

 

 

 

 Proponowane scenariusze 

Proponowany  
termin:  
wrzesień / 
październik 2019 
 
 
Liczba 
uczestników:  
20-35 
 
Proponowane 
miejsce: Ogród 
Botaniczny UW 
lub domek 
OsiemPrzezDwa 
(osiedle Jazdów) 
 
 
 
  

 
 

Klasoprzestrzeń 
Zajęcia mają na celu integrację, budowanie zaufania oraz lepsze 
poznanie potencjału grupy. W czasie aktywności plenerowych 
pojawiają się zagadnienia związane z tworzeniem norm grupowych 
oraz wartości.  
 

XYZ 
Gry i aktywności plenerowe zorientowane na poprawienie 
komunikacji w klasie. Dzięki lepszemu poznaniu różnych rodzajów 
oraz stylów komunikacyjnych, uczniowie mają większe szanse na 
budowanie dialogu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku. 
  

Odkrywcy talentów 
Poprzez różnorodne gry oraz ćwiczenia w plenerze, uczniowie mają 
możliwość zobaczenia się w niestandardowych rolach. Wspólnie 
szukają rozwiązań zadań, które wymagają mądrego gospodarowania 
zasobami. 
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Klasoprzestrzeń 
 

                     Cele: 
 

✓ Integracja uczniów 

✓ Budowanie zaufania 

w klasie 

✓ Ustalanie wspólnych 

wartości 

✓ Negocjacje 

klasowych norm 

✓ Poznanie potencjału 

klasy i 

poszczególnych 

uczniów 

Czas trwania: 4 h 

 

Opis zajęć: Zajęcia zaczynamy od krótkiego wprowadzenia oraz zabaw 

i ćwiczeń na poznanie lepiej klasy oraz trenerów. Następnie uczniowie, 

najpierw w małych zespołach (ponieważ trudno jest integrować się od 

razu w bardzo dużej grupie) – później w większych oraz całą klasą – 

mierzą się z różnymi wyzwaniami w terenie. Poprzez udział w grach, 

takich jak „Fabryka piłek”1 czy „Odliczanie” mają możliwość ćwiczenia 

zasad współpracy w klasie. Plenerowe gry wykorzystujące czytelne dla 

młodzieży metafory, są świetną okazją do pracy nad normami 

grupowymi, wrażliwością na potrzeby innych, komunikacją czy 

zaufaniem uczniów do siebie nawzajem oraz do nauczyciela.  

 

Uczniowie realizują zadania w tzw. swoim tempie, dlatego trudno jest 

określić ile gier uda się przeprowadzić w ramach scenariusza.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Opis gier znajduje się na końcu oferty. 



 

 

 

 

 

 

XYZ 
Cele: 

 

• Poznanie 

różnych styli 

komunikacji 

• Budowanie 

dialogu 

opartego na 

szacunku 

• Ćwiczenie 

negocjacji 

 

Czas trwania: 4 h 

Opis zajęć: Intensywne oraz angażujące gry plenerowe zorientowane 
na ćwiczenie sprawnej komunikacji w klasie są dla młodzieży bardzo 
wciągające. Zajęcia zaczynamy od krótkiego wprowadzenia oraz zabaw 
i ćwiczeń na wzajemne „przełamanie lodów”. Następnie uczniowie, 
najpierw w grupach a później całą klasą – mierzą się z wyzwaniami w 
plenerze. W tym scenariuszu proponujemy udział w grach takich jak 
„Duplo” czy „Wyprawa ratunkowa”. Omówienia gier umożliwiają 
uczniom transfer strategii skutecznych w rozwiązaniu gry do ich 
codzienności szkolnej.  
 
Uczniowie realizują zadania w tzw. własnym tempie, dlatego trudno 
jest określić ile gier uda się przeprowadzić w ramach scenariusza.  
 
W tym scenariuszu możliwe jest wykorzystanie zadań linowych np. 
„Księżycowy Krok”. Jest to świetne ćwiczenie komunikacyjne, 
umożliwiające doskonalenie precyzyjnego wypowiadania swoich 
potrzeb.  
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Odkrywcy talentów 
 

                     Cele: 
 

✓ Ćwiczenie 

poszukiwania 

niestandardo

wych 

rozwiązań 

✓ Poznanie 

różnych ról 

grupowych 

✓ Poznanie 

talentów 

✓ Ćwiczenie 

negocjacji 

 

Czas trwania: 4 h 

Opis zajęć: W tym scenariuszu uczniowie biorą udział w kilku 

intensywnych grach, umożliwiających poszukiwanie niestandardowego 

rozwiązywania problemów. Gry zawierają elementy wymagające 

zarówno logicznego myślenia jak i pamięci motorycznej czy ćwiczenia 

negocjacyjne. 

 

W tym scenariuszu polecamy takie gry jak „Niezwykła skakanka”, 

„Team puzzle” lub „Maze”. 

 

Zajęcia można wzbogacić o zadania linowe np. „Ucieczka z Azkabanu”. 

Jest intensywne ćwiczenie pokazujące znaczenie ról grupowych 

w klasie oraz budujące zaufanie w grupie. 

 

 

 
 



OFERTA ORGANIZACJI  WARSZTATY OUTDOOR 
 

www.naukaprzygoda.edu.pl   |   pracownia@naukaprzygoda.edu.pl   |   +48 881047545 

Przykładowe gry 

 

 

Odliczanie – szybka i dynamiczna gra, która łączy w sobie 

ćwiczenie uważności, negocjacji, podziału ról oraz 

opracowywanie strategii. Zadaniem uczestników jest 

dotknięcie kolejnych numerów znajdujących się w kręgu. 

To, z pozoru proste zadanie, okazuje się dużym wyzwaniem. 

 

Duplo – ćwiczenie komunikacyjne, którego celem jest 

zrozumienie zależności pomiędzy komunikatem, nadawcą 

i odbiorcą oraz zakłóceń komunikacji pojawiających się np. 

w stresie czy przy presji czasu. Gra, przy prostych zasadach, wyzwala w uczestnikach dużo 

emocji. 

 

Wyprawa ratunkowa – gra ruchowa; zadaniem grupy 

jest znalezienie niestandardowego przejścia przez 

symboliczne bagno, z użyciem desek i krokwi. Grę 

utrudnia fakt, że część uczestników ma zawiązane 

oczy. 

 

Tower of power - Tower of power to wyzwanie 

konstrukcyjne dla zespołu pokazujące siłę skupienia, 

efektywnej komunikacji oraz planowania. Jak wysoką wieżę uczestnicy zdołają postawić? 

 

Niezwykła skakanka – zadaniem grupy jest znaleźć sposób na to, aby cała grupa mogła 

przeskoczyć przez skakankę… łącznie z parą, która nią kręci. To z pozoru niemożliwe zadanie, 

wymaga niestandardowego oraz twórczego podejścia oraz wykorzystania umiejętności 

negocjacyjnych. 

 

Team puzzle – W grze uczestnicy mają za zadanie osiągnąć jak najlepszy czas w składaniu 

skomplikowanej konstrukcji z drewna. W dzieło wszyscy muszą być zaangażowani, co bywa 

wyzwaniem. Uczestnicy balansują między realizacją celu indywidualnego i wspólnego. W 

końcu wdrażają strategię wzajemnej pomocy i dzielenia się informacjami oraz wiedzą, dla 

osiągnięcia jak najlepszego wyniku. 

 

 

  



 

 

Gra na parku linowym 

 

W każdym scenariuszu możliwe jest wykorzystanie gry na mobilnym niskim parku linowym.  

Jest to zawieszony na wysokości ok. 70 cm labirynt z lin i stalówek.  

 

Każdy park budowany jest przez trenerów z uwzględnieniem konkretnych potrzeb danej 

grupy - każda gra na parku jest inna. Mnogość scenariuszy i rodzajów konstrukcji stwarza 

możliwość realizacji różnych celów takich jak: budowanie zaufania, doskonalenie współpracy, 

uwrażliwienie na bariery komunikacyjne, odkrywanie talentów w zespole i inne. 

 

Wykorzystanie niskiego parku linowego jest dla uczniów dodatkową atrakcją i motywacją, 

pozwalającą jeszcze bardziej zaangażować się we wspólne działania. Pomyślne przejście 

parku linowego wymaga od uczestników planowania, sprawnej komunikacji, wzajemnego 

wsparcia i uważności na grupę. Aktywna formuła ćwiczenia oraz obecność wyzwań 

sprawnościowych na różnych poziomach trudności sprawia, że wspólne doświadczenie na 

parku jest dla klasy niezapomnianym przeżyciem. 
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4 godziny zegarowe zajęć plenerowych dla grupy zorganizowanej: 20002 zł brutto (około 56 

zł od uczestnika).  W cenie zawiera się nieodpłatny udział 2 nauczycieli na każde 30 uczniów 

oraz ciepłe i zimne napoje dla wszystkich.  

W przypadku chęci organizacji zajęć w Ogrodzie Botanicznym UW, do ceny należy doliczyć 

6  zł za bilet wstępu do ogrodu. 

 

Cena nie zawiera ubezpieczenia NNW uczestników (należy sprawdzić czy zajęcia objęte będą 

ubezpieczeniem szkolnym). 

 

 

 
 
 

 
W czasie części aktywności, dzielimy grupę na mniejsze podgrupy, gdyż efektywna integracja  

w dużej grupie nie jest od razu możliwa. Przewidujemy wspólne rozpoczęcie i zakończenie 

warsztatów, tak by zbudować poczucie wspólnoty w całej klasie czy społeczności szkolnej. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Fundacja ma możliwość sfinansowania udziału 1-2 uczniów o mniejszych szansach ekonomicznych. W takim 
przypadku prosimy o indywidualny kontakt. 

 
 

Koszty 

 
 

 Uwagi 



 

 

 
 
MOŻLIWOŚĆ POSZERZENIA OFERTY O DEDYKOWANE 
WARSZTATY: „KOMUNIKACJA DLA MŁODZIEŻY” 
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INFORMACJA WSTĘPNA 

 

Oferujemy Państwu organizację warsztatu „Komunikacja dla młodzieży”, którego celem jest 

rozwijanie umiejętności społecznych i  kompetencji komunikacyjnych3 młodych ludzi. Warsztaty 

inspirowane są koncepcją stylów komunikacji i pozwalają młodzieży odkryć, że różni ludzie 

komunikują się w różny sposób oraz ćwiczyć umiejętności pozwalające na skuteczną i 

satysfakcjonującą komunikację. Warsztaty stwarzają szansę na wypracowanie metod dobrej 

komunikacji z kolegami/koleżankami w grupie rówieśniczej, a także z nauczycielami, wychowawcami, 

rodzicami. 

 

Polecane dla młodzieży w wieku:  

15-18 lat (najlepiej grupa znająca się np. uczniowie z jednej klasy, członkowie jednej organizacji) 

 

GRUPA:  

ok. 20 uczestników  

 

Po warsztacie uczestnik będzie: 

● Bardziej świadomy swojego potencjału w grupie oraz wkładu w pracę zespołu, 

● Bardziej uważny na różne sposoby komunikacji, 

● Lepiej rozumiał zachowania i potrzeby koleżanek i kolegów, 

● Kształtował w sobie postawę asertywną w oparciu o wiedzę, którą zdobędzie. 
 
METODA 

 

Proponowany program warsztatów jest stworzony w oparciu o techniki i ćwiczenia inspirowane 

nurtem pedagogiki przygody. Spośród innych podejść warsztatowych wyróżnia je: 

● korzystanie z siły metafory i potencjału otaczającej natury 

● nacisk na doświadczenie uwzględniające wszystkie zmysły 

● osadzenie aktywności w środowisku naturalnym, poza standardową salą szkoleniową 

 

 

PROGRAM 

 

Proponowany program zawiera gry i ćwiczenia, pozwalające lepiej zrozumieć koncepcję stylów 

komunikacji, ćwiczenie pozwalające poznać preferowane style komunikacji oraz niewielką część 

teoretyczną uświadamiającą różnicę pomiędzy ludźmi oraz jak ona mogą być budujące. 

 

                                                 
3 Które w podstawie programowej kształcenia ogólnego uznane zostały za kluczowe narzędzie poznawcze we 
wszystkich dyscyplinach wiedzy. 
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       PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 

FABRYKA PIŁEK – dynamiczna, złożona gra symulacyjna 

wymagająca od uczniów wypracowania strategii, w której 

każdy uczeń ma zadanie do wykonania zależne od jego 

potencjału i miejsca w grupie. 

 

 

ZYGZAK –  przed grupą rozciąga się „bagno”, na którym tylko 

gdzieniegdzie znajdują się małe stabilne wysepki. Zadaniem 

grupy jest przejść na drugą stronę.Tylko dzięki współpracy i 

dobrej organizacji wszyscy bezpiecznie dotrą na drugi brzeg! 

 

 

*Gry mogą zostać zmienione przez trenerów w zależności od 

potrzeb grupy i warunków atmosferycznych. 

  



 

 

CENA 

17004 zł brutto (około 55 zł od ucznia) 

 W cenie zawarta są: 

● 4 godziny zegarowe zajęć outdoorowych dla 20-30 uczniów. Wychowawcy biorą 

udział bezpłatnie. 

● prowadzenie zajęć przez 2-3 trenerów 

● materiały niezbędne do realizacji warsztatu 

UWAGI 

Cena nie zawiera ubezpieczenia NNW uczestników.   

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

 

KONTAKT: Agnieszka Leśny, aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl, tel 501 783 923 

 

DLACZEGO Z NAMI? 

 

 

✓ Jesteśmy organizacją pozarządową, która specjalizuje się w edukacji 

✓ Promujemy i rozwijamy w Polsce tzw. pedagogikę przygody i outdoor education 

✓ Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi 

✓ Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem 

mobilnego parku linowego. Nasi trenerzy są certyfikowanymi trenerami ERCA. 

 

Więcej o nas oraz realizowanych projektach znajdziecie Państwo na 

stronie:www.naukaprzygoda.edu.pl  

Zapraszamy! 

                                                 
4 Fundacja ma możliwość sfinansowania udziału 1-2 uczniów o mniejszych szansach ekonomicznych. W takim 
przypadku prosimy o indywidualny kontakt. 

http://www.naukaprzygoda.edu.pl/
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