
1 
 

Scenariusz zajęć on-line nr 16 

Temat: Święta – wyjątkowy czas i okazja do uczenia się bliskości (pomimo odległości).  

Cel spotkania: Zacieśnianie więzi rodzinnych, budowanie poczucia bycia ważnym i wartościowym. 

Rozwijanie umiejętności spontanicznej radości i swobodnej ekspresji. Wzmacnianie samooceny i poczucia 

bezpieczeństwa dzięki wspólnemu działaniu, spędzeniu radosnego czasu i świętowaniu. 

Cel główny: Budowanie dobrych relacji z bliskimi. Obniżenie poziomu napięcia i stresu dzięki uwalnianiu 

spontanicznej radości. 

Metody i techniki: 

Wideokonferencja (Google Meet / Zoom / Microsoft Teams), ekspresja plastyczna, gry i zabawy grupowe, 

praca indywidualna, rundka. 

Pomoce dydaktyczne:  

Stół Wigilijny wzór: Załącznik 16.1 

Zaszyfrowana wiadomość: Załącznik 16.2 

Kod do szyfru: Załącznik 16.3 

Wzory „punktów” do wydrukowania: Załącznik 16.4 

Koło do losowania kolejności / podziału na grupy: 

https://wheeldecide.com/index.php?c1=dziecko+1&c2=dziecko+2&c3=dziecko+3&c4=dziecko+4&c5=dzie

cko+5&c6=dziecko+6&c7=dziecko+7&c8=dziecko+8&c9=dziecko+9&c10=dziecko+10&col=light&t=G%C5%

82os+trafia+do....&time=5&remove=1 

Polskie kolędy koło do losowania: https://wordwall.net/pl/resource/8445712/polski/polskie-

kol%c4%99dy) 

Gra Medium plansza do losowania: https://wordwall.net/pl/resource/8450504/medium-sprawd%c5%ba-

czy-czytasz-w-my%c5%9blach  

Wielki Świąteczny Wyścig: https://view.genial.ly/5fd54c0fe7f0ee0d6b68efe0/social-square-post-zabawa-

amici-copy  

Fanfary dźwięk: https://www.youtube.com/watch?v=kRK5RZ4_W0Y  

Kartki papieru i długopis 

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 13-18 lat 

Przebieg zajęć 

Działanie czas trwania 

Spotkanie Wigilijne on-line dzieci z rodzicami: 

1. Przygotowywanie Wigilijnego stołu – każda rodzina rysuje to, czym chciałaby się 

podzielić z innymi na wspólnym stole, gdyby mogli spotkać się na żywo i przesyła 

 

15min 

https://drive.google.com/file/d/1I1UjPVOthXREisQs6Sz0eglYZo10PgKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sqq7toRepxCVlVbSsYSCIZ0HG1yyEeLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riGksoB1qtwDvJ_7_Tgz6soNVIH8044g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g1qngRQf0Ac2HPF9_x8jFk7OSVOOhjwQ/view?usp=sharing
https://wheeldecide.com/index.php?c1=dziecko+1&c2=dziecko+2&c3=dziecko+3&c4=dziecko+4&c5=dziecko+5&c6=dziecko+6&c7=dziecko+7&c8=dziecko+8&c9=dziecko+9&c10=dziecko+10&col=light&t=G%C5%82os+trafia+do....&time=5&remove=1
https://wheeldecide.com/index.php?c1=dziecko+1&c2=dziecko+2&c3=dziecko+3&c4=dziecko+4&c5=dziecko+5&c6=dziecko+6&c7=dziecko+7&c8=dziecko+8&c9=dziecko+9&c10=dziecko+10&col=light&t=G%C5%82os+trafia+do....&time=5&remove=1
https://wheeldecide.com/index.php?c1=dziecko+1&c2=dziecko+2&c3=dziecko+3&c4=dziecko+4&c5=dziecko+5&c6=dziecko+6&c7=dziecko+7&c8=dziecko+8&c9=dziecko+9&c10=dziecko+10&col=light&t=G%C5%82os+trafia+do....&time=5&remove=1
https://wordwall.net/pl/resource/8445712/polski/polskie-kol%c4%99dy
https://wordwall.net/pl/resource/8445712/polski/polskie-kol%c4%99dy
https://wordwall.net/pl/resource/8450504/medium-sprawd%c5%ba-czy-czytasz-w-my%c5%9blach
https://wordwall.net/pl/resource/8450504/medium-sprawd%c5%ba-czy-czytasz-w-my%c5%9blach
https://view.genial.ly/5fd54c0fe7f0ee0d6b68efe0/social-square-post-zabawa-amici-copy
https://view.genial.ly/5fd54c0fe7f0ee0d6b68efe0/social-square-post-zabawa-amici-copy
https://www.youtube.com/watch?v=kRK5RZ4_W0Y
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swoje prace do wychowawców (rysować można ręcznie lub przez stronę 

www.autodraw.com ). Rysunki zostają umieszczone na wirtualnym stole, który jest 

zaproszeniem do wspólnego świętowania. Po skompletowaniu prac rundka: każdy 

uczestnik opowiada co przygotował na stół. Na koniec na stół zostaje wyłożony 

wirtualny opłatek. 

2. Symboliczny opłatek – każda rodzina po kolei składa pozostałym świąteczne 

życzenia 

15min 

3. Wielki Świąteczny Konkurs AMICI – każda rodzina wymyśla dla siebie świąteczną 

nazwę zespołu i przystępuje do kolejnych konkurencji konkursowych: 

90min 

 Rozszyfruj świąteczne hasło! Uczestnicy otrzymują zaszyfrowaną wiadomość i 

tabelkę z szyfrem. Punkty dostają pierwsze trzy drużyny, które rozszyfrują hasło. 

Zwycięzcy odczytują hasło dla pozostałych 

15min 

 Kolędowanie czas zacząć! Uczestnicy śpiewają wspólnie wylosowane w grze on-line 

kolędy. Każda drużyna, która śpiewa otrzymuje punkt. Konkurencja trwa tak długo, 

póki skończą się kolędy lub dopóki uczestnicy mają ochotę śpiewać 

20min 

 Medium – sprawdź czy czytasz w myślach innych graczy! W swojej turze uczestnik 

losuje pytanie dotyczące jego samego, na które ma udzielić na kartce odpowiedzi. 

Następnie pozostali gracze próbują odpowiedzieć na to samo pytanie dotyczące tej 

osoby i dzielą się swoimi odpowiedziami. Punkty dostają osoby, których odpowiedzi 

pokrywają się z odpowiedzią opisywanego uczestnika 

20min 

 Wielki Świąteczny Wyścig, czyli bieg na orientację domową – uczestnicy wykonują 

specjalne zadania świąteczne na czas – punkty w każdej turze dostaje drużyna, która 

najszybciej wykona zadanie 

20min 

 Konkurencja dekoracyjna – zadaniem jest stworzenie kokardy prezentowej z 

papieru toaletowego. Może być to dekoracja jednego z członków zespołu lub 

wybranego przedmiotu 

10min 

 Chwila chwały dla zwycięzcy – podliczenie punktów, ogłoszenie zwycięzcy i 

odsłuchanie fanfarów na jego cześć, połączone z brawami od pozostałych 

uczestników. 

5min 

 

http://www.autodraw.com/

