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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - Czy słucham aktywnie? Kwestionariusz
2 - 8 stycznia - Dzień czystego biurka
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Styczeń - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia:  Czy słucham aktywnie?
Cel ćwiczenia: uświadomienie uczniom, jak ważna dla komunikacji interpersonalnej jest umiejętność słuchania, refleksja nad swoimi nawykami 
i identyfikacja obszarów w komunikacji wymagających poprawy
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: karta kwestionariusza - bit.ly/aktywne sluchanie
Na 3 etapie rozwoju zespołu jego członkowie coraz silniej angażują się we wspólny cel i robią postępy w kierunku jego realizacji. 
W fazie normalizacji warto spojrzeć wstecz i poświęcić czas na refleksję nad dotychczasową współpracą zespołu klasowego. 
Możesz przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron, a następnie potrzeb. 
Zadać sobie pytania: 

Czy w zespole są jakieś konflikty ?
Czy członkowie zespołu powinni się jeszcze lepiej poznać?
Czy ty dobrze znasz grupę?
Jaki jest przepływ informacji w grupie? 
Czy uczniowie się dobrze komunikują?
Czy uczniowie wolą pracować indywidualnie i muszą nauczyć się pracować razem?
Czy są uczniowie, którzy szczególnie silnie opierają się zmianie i hamują postęp grupy?
Czy grupa potrzebuje wsparcia moralnego?

W zależności od potrzeb grupy możesz na tym etapie przeprowadzić odpowiednio dobrane aktywności integracyjne.  
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij uczniom, że umiejętność aktywnego słuchania jest jednym z kluczowych elementów porozumienia z innymi zarówno w sferze prywatnej, 
jak i zawodowej. Często wydaje nam się, że słuchanie, to naturalna umiejętność, która nie wymaga uczenia się. Tymczasem uświadomienie sobie swoich braków
może pomóc w doskonaleniu technik słuchania i zapewnieniu lepszej jakości komunikacji. Aby zidentyfikować te braki, zaproś uczniów do wypełnienia
kwestionariusza: “Czy słucham aktywnie?” (pobierz i wydrukuj przed lekcją: bit.ly/aktywne sluchanie)
Rozdaj kopie kwestionariusza i poproś, aby uczniowie zaznaczyli swoje odpowiedzi w tabeli.
Po wykonaniu tego zadania powiedz uczniom, że jeśli większość ich znaków X pojawiła się w rubryce „zawsze” i „często” – można uznać, że są dobrymi
słuchaczami. W przeciwnym wypadku powinni popracować nad sobą jako rozmówcą – słuchaczem. 
Po wypełnieniu tabeli poproś uczniów o indywidualną refleksję, a następnie o porównanie i omówienie wyników w parach.
Poproś, aby każdy wybrał z tabeli trzy obszary do poprawy, nad którymi chce popracować, 
np. “Stawiam rozmówcy pytania, które mają mu dodać odwagi i świadczą o moim zainteresowaniu”.
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Styczeń - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 8 stycznia - Dzień czystego biurka

Cel ćwiczenia: autorefleksja na temat własnego sposobu pracy/nauki 

Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 30 minut

Przebieg ćwiczenia: 

Włączasz uczniom film z YouTube’a na temat posiadaczy biurek. 

www.youtube.com/watch?v=O19c_cb9iP4

Po jego obejrzeniu pytasz o wrażenia, uwagi czy opinie. Następnie prosisz, by każdy uczeń wypisał 3 rzeczy związanych

z nauką (pracą), których chętnie pozbyłby się ze swojego biurka i 3 - które chciałby na nim mieć (a - jeszcze? - nie ma). 

Następnie prosisz, aby uczniowie usiedli w kręgu, przedstawili wypisane przedmioty i wyjaśnili swoje wybory.

Przykładowe pytania:

Po projekcji filmu: o czym jest ten film?; co z niego zapamiętaliście?; z czym się zgadzacie, a z czym - nie?; 

czy moglibyście zaproponować inne typy posiadaczy biurek?; jakie?; dlaczego?

Po wypisaniu propozycji: kto chce pierwszy podzielić się swoją pracą?; kogo wskażesz następnego?; 

opisu czyjego biurka jesteś ciekaw?; dlaczego wypisałeś te przedmioty?; czy myślisz, że te propozycje mówią coś o tobie?; w

jaki sposób?; czy podzieliłbyś się swoim biurkiem z kim z klasy?; z kim?; z jakiego powodu?
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Styczeń - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 17 stycznia - dzień wszystkich fajnych ludzi
Cele ćwiczenia: integracja, dowartościowanie, analiza ról grupowych w klasie
Czas przygotowania: ok. tygodnia - w zależności od potrzeb
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok.35 minut
Przebieg ćwiczenia:
Na jednej z lekcji wychowawczych odpowiednio wcześniej (nawet jeszcze w grudniu)
poproś uczniów o zapisywanie w specjalnie przygotowanym przez siebie miejscu cech,
które ich zdaniem są dla nich lub ich przyjaciół charakterystyczne, opisują ich, są ich
tagami. Mogą to być wpisy w rodzaju: Jestem energiczny;  Szybko przechodzę od zadania
do zadania; Zawsze się uśmiecham; Inteligentny. Jest jeden warunek – ich wymowa jest
pozytywna.
Aby usprawnić przebieg wpisywania, możesz zachęcić uczniów do wpisywania tych
określeń przy pomocy multimediów. Możesz też otworzyć dokument w chmurze, aby
zbierał wyniki pracy uczniów. Sam też uczestnicz w formułowaniu tych określeń. Zadbaj,
by pojawiły się bardziej abstrakcyjne, nieoczywiste na pierwszy rzut oka dla klasy
określenia np.: Jestem dobrym organizatorem; Chętnie włączam się w prace na rzecz
innych.
Następnie wraz z klasą weryfikujesz otrzymane propozycje pod względem ich
pozytywności i zrozumiałości. Zatem jeśli pojawią się określenia w rodzaju: „Jestem
roztargniony” sprawdźcie, czy nie chodziło przypadkiem o: „Jestem marzycielem”. Albo co
to znaczy, że ktoś napisał: „Supermen”?, czy dla wszystkich jasna jest wymowa tego
określenia.
Dziękujesz klasie.
W domu formatujesz otrzymane wpisy np. w tabelce, tak aby każde hasło miało taki sam
rodzaj i rozmiar czcionki oraz miało wokół siebie tyle samo przestrzeni. To ważne, bo
potem wydrukujesz wszystkie hasła i wytniesz je. Wycięte kartki powinny mieć taką samą
wielkość i nie mogą być za małe np. być wielkości pasków. W razie potrzeby jeszcze
uzupełniasz wpisy, tak aby było ich co najmniej kilkadziesiąt. W razie potrzeby karteczki z
hasłami wydrukuj dwa razy. Potnij. Przygotuj też kilkanaście pustych karteczek o formacie
takim samym jak te zapisane.
 

Na lekcji wychowawczej w okolicach 17 stycznia
losowo rozdaj każdemu uczniowi w klasie 10
karteczek i poproś, aby spośród nich wybrał 4
określenia, które pasują do niego. Kiedy każdy już
dokonał wyboru, można przystąpić do drugiej fazy
ćwiczenia. Jeśli ktoś nie wybrał wystarczającej ilości
kartek, dodajesz kartki z ogólnej puli. Pozostałe kartki
każdy uczeń powinien rozdać kolegom i koleżankom,
ale tak żeby zawarta na kartce treść pasowała (jego
zdaniem) do osoby obdarowanej. Osoby które,
otrzymają takie kartki nie mówią, czy otrzymane
informacje są według nich trafne. Jeśli nie zgadzają
się z otrzymanym komunikatem, przesyłają karteczki
dalej (na takich samych zasadach). Niewykorzystane
kartki tworzą pulę, są tam też puste kartki, które
można uzupełniać na bieżąco, jeśli ktoś stwierdzi, że
na przygotowanych kartkach nie ma idealnego
określenia kolegi/koleżanki. Kiedy formuła ćwiczenia
się wyczerpie, zbierz klasę w krąg i poproś, by każdy
opowiedział, które karteczki sprawiły mu największą
frajdę, a które go zaskoczyły pozytywnie. Można
zapytać, kto otrzymał najwięcej kartek (to pewnie
lider klasy), a kto dał każdemu przynajmniej jedną
karteczkę (to zapewne lider emocjonalny). Kartki
można zatrzymać, przydadzą się na kolejne lata
wychowawstwa.
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styczeń - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Kawałki obrazka 
Cel ćwiczenia:  uświadomienie uczniom, że podczas pracy w zespole każdy, pracując indywidualnie, ma do wykonania część, 
która stanowi element większej całości; dzięki podziałowi pracy z mniejszych elementów, wymagających mniejszego nakładu pracy,
powstaje duże “dzieło”, które nosi cechy każdego z członków zespołu
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut 
Materiały/ linki:
wydrukowane obrazki - po jednym na grupę uczniów (4-6 osoby), powinny to być ilustracje o dużej złożoności, 
np. ze strony dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre,
kartki A4, po jednej dla każdego ucznia, kredki, mazaki, taśma klejąca
Dla każdej grupy wydrukuj obrazek. Potnij obrazek na równe prostokąty (4 lub 6 w zależności od tego, ile osób liczy grupa). Pomieszaj
kawałki większych obrazków (ilość musi odpowiadać liczbie uczniów biorących udział w ćwiczeniu), włóż do koperty i daj do
wylosowania uczniom.
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj uczniom czyste kartki A4. Pozwól uczniom wylosować po jednym fragmencie z koperty. Poproś uczniów, żeby każdy
indywidualnie odwzorował swój fragment na kartce A4. Gdy będą gotowi (około 10 minut), powiedz, żeby poszukali w klasie osób,
które mają pozostałe fragmenty ich obrazka, złożyli go w całość i skleili taśmą.
Pytania: 
Co było łatwe/trudne dla każdego podczas indywidualnej fazy odwzorowywania obrazka? Co mogłoby ułatwić wykonanie zadania? Co
było łatwe/trudne podczas grupowej fazy składania obrazka w całość? Czy uczniowie są zadowoleni z efektu? Jakie warunki
musiałyby być spełnione, żeby efekt był lepszy? Jakie wnioski dla pracy grupowej można wyciągnąć 
Żródło ćwiczenia: www.huddle.com/blog/team-building-exercises
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
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