


2 
 

 

 

 
pwd. Natalia Łuczak 

Jak zorganizować czas  

dzieciom i młodzieży  

podczas imprez otwartych? 

Poradnik animacyjny dla wędrowników  
i instruktorów Hufca Oleśnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oleśnica 2018 
 

Współpraca: pwd. Patrycja Frączyk 

Opracowanie graficzne: hm. Marlena Piotrowska 

Zdjęcia: pixabay.com; unsplash.com; archiwum Hufca ZHP Oleśnica 
 

Poradnik powstał w ramach realizacji próby na stopień podharcmistrzyni 

realizowanej przez pwd. Natalię Łuczak. 



3 
 

WSTĘP 
 

Czuwaj! 

Poradnik powstał z myślą o harcerkach, harcerzach, instruktorkach i instruktorach 

Hufca ZHP Oleśnica, którzy włączają się w organizację animacji czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży.  

 

Oczywiście inspiracji zaczerpnąć może każdy zainteresowany przeprowadzeniem 

zabaw z dziećmi. W tym przewodniku znajdziecie zestaw przykładowych gier oraz 

ćwiczeń, które nie tylko zajmą czas dzieciom, ale również wprowadzą je 

w harcerski świat, co sprawi, że przypadkowo poznane dzieci zostaną naszymi 

zuchami, czy harcerzami. 

 

Zbiór gier umieszczonych w tym poradniku będzie służył nie tylko przy wszelkiego 

rodzaju animacjach, ale również może być inspiracją na nabór do własnych drużyn.  

 

Mam nadzieję, że pomysły i porady, które zawarte są w tym poradniku będą dla Was 

przydatne. Życzę Wam, aby każda animacja zakończyła się dla Was małym (bądź 

też dużym) sukcesem w postaci kilku dodatkowych osób na zbiórkach Waszej 

gromady lub drużyny. 

 

 

Miłej lektury!  

pwd. Natalia Łuczak   
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CZYM JEST ANIMACJA? 
 

Na samym początku wypada rozwinąć, co mamy na myśli mówiąc „animacja”. 

Prostymi słowami można to wytłumaczyć jako gry i zabawy, które 

przeprowadzamy dla dzieci jeszcze niezrzeszonych w ramach np. obchodów dnia 

dziecka albo festiwalu. W takich momentach będziemy musieli zapewnić dobrą 

zabawę i jeszcze lepsze wspomnienia związane z czasem dziecka spędzonego 

z nami, wtedy jest spora szansa, że wróci ono do nas jako zuch lub harcerz. 

 

 

Z pozoru może się wydawać, że to bardzo proste zadanie, jednak musimy zapewnić 

zabawę i ruch dziecku od godziny do kilku, w zależności jak długo będzie mogło 

przebywać z nami. Nie możemy go zniechęcić, znudzić ani też przesadzić w drugą 

stronę – zmęczyć zbyt dużą ilością zabaw i czynności. Trzeba cały czas 

kontrolować sytuację i być gotowym, aby w razie potrzeby zmodyfikować nieco 

swój plan działania. Jeżeli widzimy, że dzieci tracą siły postawmy na spokojniejsze 

zadania, które będą mogły wykonywać siedząc np. zajęcia plastyczne. Kiedy dzieci 

zregenerowały siły znowu wprowadzić gry i zabawy ruchowe.  
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PRZYGOTOWANIE DO ANIMACJI 
 

Jednak zanim jeszcze zaczniemy planować animację należy dowiedzieć się, 

w jakim miejscu będzie ona organizowana, czy to będzie miejskie bądź gminne 

centrum kultury, szkoła, łąka, a może 

boisko szkolne. Jest to konieczne, aby 

zaplanować co możemy ze sobą 

zabrać i jakie zabawy przeprowadzić 

na miejscu. Drugim aspektem, o który 

musimy zapytać to wiek uczestników: 

czy to będą uczniowie szkoły, czy 

dzieci które przyjdą wraz z rodzicami 

na dany festyn. Wtedy można usiąść 

i wszystko zaplanować. Oczywiście 

przy takich przedsięwzięciach nie 

można zakładać że będzie na pewno 

dobra pogoda, ponieważ ta, jak powszechnie wiadomo, bardzo lubi zaskakiwać. 

Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Dobrym pomysłem będzie 

rozpisanie dwóch różnych wariantów animacji – na „pogodę” oraz „niepogodę”. 

Jeżeli będziemy organizować animacje przy świetlicy bądź centrum kultury 

to trzeba się dowiedzieć, czy w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

będzie możliwość, aby nasze gry i zabawy przenieść do pomieszczenia, i jeśli tak, 

to jaką ono będzie miało wielkość. W końcu nie w każdym pomieszczeniu 

rozłożymy Klanzę. Możemy także pomyśleć np. o rozbiciu namiotu.  

   

Kiedy jesteśmy organizatorami, 

musimy zapewnić sobie ludzi, którzy 

nas wspomogą tego dnia. Niezależnie 

od tego jak wspaniałymi instruktorami 

nie bylibyśmy na co dzień, nie 

poradzimy sobie sami z dużą liczbą 

dzieci. W końcu każdy drużynowy ma 

swojego przybocznego. Dobrze jest 

ustalić od razu z kim będziemy 

pracować, wtedy wiemy, ile będzie rąk do pracy oraz jaką wiedzę związaną 

z zabawami z dziećmi będą mieli nasi pomocnicy. Jeżeli na pomoc przyjdzie nam 

osoba, która na co dzień pracuje z zuchami to wiemy, że gdy zabraknie nam 

pomysłu na pląs, to ona zawsze będzie w pogotowiu.  

 

  

1. Zorientuj się, w jakim miejscu będziesz organizować 
animacje. Pamiętaj o różnych wersjach planu animacji, 
uwzględniając warunki atmosferyczne. 

2. Zbuduj zespół! 
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Jeżeli już dokładnie wiemy, co chcemy przedstawić dzieciom i rodzicom 

na animacji dobrze byłoby właśnie teraz to przygotować, nigdy na ostatnią chwilę. 

Przygotowujemy wszystkie materiały konieczne do przeprowadzenia animacji. 

Dobrze jest planując zabawę, grę od razu zapisywać potrzebne do tego materiały. 

Wtedy staje się jasne ile i czego 

potrzebujemy, ułatwiamy sobie w ten 

sposób życie. Dlaczego robimy to kilka 

dni przed animacją? Żeby uniknąć 

sytuacji, w której przygotowujemy się 

kilka godzin przed, kiedy działa na nas 

stres, staramy się wszystko szybko 

zrobić, aby ze wszystkim zdążyć. Łatwo 

wtedy o pomyłkę, zapomnienie 

czegoś. Wyobrażacie przeprowadzać 

zabawy z Klanzą, bez Klanzy? 

Dodatkowo jest to też moment na przygotowanie materiałów dla rodziców. 

Dobrze pomyśleć o stoisku, gdzie rodzice będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej 

o nas, dostać ulotki i,  jeśli jest taka możliwość, skorzystać z drobnego poczęstunku 

(kawa, herbata, ciastka lub zdrowe przekąski), przy którym łatwiej prowadzi się 

rozmowy, ale musicie pamiętać, że jest to dodatek a nie punkt kluczowy animacji. 

 

Kiedy już wszystkie pozostałe rzeczy mamy dopięte na ostatni guzik czas zadbać 

również o siebie. Animacje najlepiej przeprowadzić w mundurze, ewentualnie 

w jakiejś koszulce np. drużyny, hufca, ale na nią narzućmy chustę z barwami 

drużyny. Dobrze być rozpoznawalnym już z daleka (jesteśmy przecież wyjątkową 

organizacją i powinniśmy dbać o jej wizerunek!). Dopilnujmy aby każda osoba, 

która nam pomaga (w tym my) miała czysty, wyprasowany mundur. Jak nas widzą, 

tak nas piszą.  

 

 

  

3. Przygotuj potrzebne materiały. 
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Podsumowując, oto najważniejsze rzeczy, o które musimy zadbać organizując 

animacje podczas imprez otwartych: 

 

 Ustalenie miejsca animacji 

Dzięki temu będziemy mogli lepiej dobrać gry, zabawy i materiały promocyjne. 

 

 Określenie wieku dzieci, które mogą przyjść na animacje 

Służy to dostosowaniu gier i zabaw do umiejętności i potrzeb dzieci, aby mogły 

je wykonać i w dodatku nie były nim ani znudzone ani zmęczone. 

 

 Zorganizowanie ludzi chętnych do pomocy 

Żebyśmy nie zostali my sami kontra tłum dzieci pragnących dobrej zabawy 

i jak najwięcej ilości naszej uwagi.  

 

 Zaplanowanie dwóch wariantów animacji – na ładną i brzydką pogodę 

Najlepiej stworzyć konspekt animacji - na kartce. Pozwoli nam 

to zminimalizować ryzyko, że nagle w przypływie emocji wyleci nam z głowy 

to, co chcieliśmy robić. Dzięki dwóm wariantom działań (plan A i B) nie tylko 

zachowamy się profesjonalnie, ale też będziemy tak wyglądali w oczach 

organizatorów festiwalu oraz rodziców. Na każdym etapie naszej działalności 

dajemy obraz tego, że jesteśmy profesjonalną organizacją wychowującą dzieci 

i młodzież. Warto zatem pokazywać innym, że jesteśmy przygotowani 

na wszystko i nawet deszcz podczas animacji nam nie straszny. 

 

 Przygotowanie potrzebnych materiałów.  

Powinniśmy to zrobić wcześniej i na spokojnie, aby uniknąć pominięcia zabrania 

czegokolwiek. Zacznijmy od zrobienia osobnej listy materiałów. Pozwoli to też 

wcześniej ocenić, na ile nasze plany są realne - pierwsza weryfikacja tego, czy 

jesteśmy w stanie wykonać dane ćwiczenie, grę czy zabawę może nastąpić 

właśnie na etapie kompletowania materiałów. Warto zaznaczyć, że część rzeczy 

będzie trzeba odnaleźć w magazynie hufca (np. Klanzę), część zakupić 

(np. materiały plastyczne) a część rekwizytów trzeba najpierw samodzielnie 

wykonać - do tego potrzebujemy czasu.  

 

 Przygotowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych 

To zadanie należy zdecydowanie do czynności, którą należy wykonać 

odpowiednio wcześnie - przed animacją. Ulotki robione “na szybko” i na kolanie 

na pewno nikogo nie zachęcą – a wręcz przeciwnie, mogą zniechęcić zarówno 

dzieci, jak i rodziców. Warto zwrócić uwagę na to, że firmy zajmujące się 

przygotowywaniem profesjonalnych wydruków potrzebują czasu - warto 

zatem pomyśleć o ulotkach i materiałach promocyjnych najpóźniej tydzień 

przed wydarzeniem.  
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 Umundurowanie/chusty + koszulki  

Już o tym pisałam, że jak nas widzą, tak nas piszą, pamiętajcie, że musimy być 

rozpoznawalni jako my - harcerze. Całą naszą postawą pracujemy na “harcerską 

markę”. Ważne, żeby inni wiedzieli, że te wspaniałe animacje prowadzimy 

właśnie my!  

 

 Woda 

Pamiętajcie, że często nasze animacje są wyczerpujące zarówno dla dzieci, jak 

i dla nas samych. Zadbajmy zatem o odpowiednie nawodnienie. Weźmy kilka 

butelek niegazowanej wody oraz jednorazowe (lub wielorazowe, w zależności 

od okoliczności) kubki. 

Jeśli decydujemy się na przekąski dla dzieci warto zastanowić się, czy nie 

zastąpić tradycyjnych słodkich ciasteczek zdrowymi odpowiednikami - 

np. jabłkiem.  

 

 Apteczka 

Jest to jedno z ważniejszych rzeczy na miejscu animacji. Tam, gdzie dużo ruchu 

i zabawy często też są urazy. Obdarte kolana, skaleczenie dłoni - i oby tylko 

na takich skończyło się. W pogotowiu zawsze będziemy potrzebować czegoś 

do odkażenia ran (sól fizjologiczna, Octenisept), plastrów, gaz i bandaży. 

Im lepiej wyposażona apteczka, tym jesteśmy lepiej zabezpieczeni na każdą 

z możliwości.  
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POMYSŁ NR 1 - ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZA 
 

Pierwszym rodzajem zabaw, jakimi możecie uraczyć dzieci na animacjach będą 

te  z wykorzystaniem chusty animacyjnej, tzw. „Klanzy”. Chusta, zwłaszcza przy 

pierwszym spotkaniu z nią, stanowi 

zarówno dla grupy, jak i pojedynczych 

dzieci dużą atrakcję, jest doskonałą 

formą zabawy dla młodszych dzieci 

w wieku 5–10 lat. Wskazane jest, aby 

uczestnicy mieli możliwość zapoznania 

się z nią przed przejściem 

do konkretnych zabaw, niech chwilę 

nią pofalują, kilka razy przebiegną pod 

nią itp. Do przeprowadzenia zabaw 

z chustą potrzebne jest duże, wysokie 

pomieszczenie, a jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej bawić się nią na świeżym 

powietrzu, w miejscu, w którym mamy do dyspozycji wiele przestrzeni.  

 

Ważne! Prowadzący wybiera odpowiednie przykłady zabaw lub modyfikuje 

je w zależności od potrzeb i wieku uczestników zabawy. 

 

Zabawy, które ułatwią wzajemne poznanie się dzieci i zintegrują grupę 

o „Kolorowe wycieczki” – uczestnicy animacji siedzą na podłodze i trzymają 

chustę na wysokości pasa. Prowadzący podaje kolory z chusty np. zielony 

i osoby, które trzymają aktualnie wspomniany kolor zamieniają się miejscami. 

Można z czasem wprowadzić utrudnienia w zabawie i podawać np. dwa kolory, 

albo wszystkie na raz. 

o „Przebieganie pod chustą” - uczestnicy falują chustę, a prowadzący wymienia 

cechy charakteryzujące uczestniczące w zabawie osoby np. brązowe oczy, 

wysocy, niscy, osoby posiadające rodzeństwo, okulary, psa czy kota itp. 

Gdy chusta jest maksymalnie w górze, osoby posiadające wymienione przez 

prowadzącego cechy przebiegają pod chustą. 

 

Zabawy ćwiczące współdziałanie 

o „Bilard” - chusta jest mocno naprężona, a prowadzący rzuca na chustę piłeczkę 

(musi być na tyle mała, aby przeszła przez otwór na środku chusty). Zadaniem 

uczestników jest zrobić wszystko aby piłeczka wpadła do środka.  

o „Sztorm” - jest to odwrotność poprzedniej zabawy. Tym razem prowadzący 

rzuca piłeczkę (potem może dorzucić drugą, albo inną zabawkę), a uczestnicy 

wachlują chustą w taki sposób, aby przedmioty nie wypadły ani poza chustę ani 

przez jej środek. 

4. Zabawy z chustą animacyjną cieszą się dużym 
zainteresowaniem najmłodszych. 
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o „Kwiat lotosu” - chusta leży rozłożona na ziemi, a na jej środku siedzi jeden 

z uczestników naszej zabawy. Pozostali trzymając chustę za uchwyty, zwracają 

się w prawą stronę i idą powoli. Osoba siedząca w środku w ten sposób jest 

powoli “zawijana”. Gdy już jest zawinięta do wysokości ramion wtedy na “trzy, 

cztery” równocześnie i sprawnie wszyscy uczestnicy cofają się szybko, 

odwijając nasz środeczek kwiatu lotosu. 

o „Składanie” - prowadzący podaje kształt, jaki ma zostać wykonany poprzez 

złożenie chusty np. Kwadrat, trójkąt… uczestnicy starają się to wykonać. 

W trakcie można utrudniać i dodawać żeby np. na wierzchu był widoczny tylko 

kolor zielony.  

o „Szklana Tafla” - uczestnicy muszą trzymać chustę mocno naprężoną, aby 

wyglądem przyglądała właśnie taflę wody. Ich zadaniem będzie przejść 

w określone miejsce tak, by chusta była wciąż napięta. 

 

Zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość 

o „Rybak i rybka” - uczestnicy stoją w kręgu trzymając brzeg chusty, delikatnie 

nią falując utrudniając nieco zadanie rybakowi. Wybieramy dwie osoby - rybaka 

i rybkę. Rybak wchodzi na chustę i stara się złapać pływającą w wodzie (czyli 

osobę biegającą pod chustą) rybkę. Gdy rybakowi się uda można zamienić rolę 

danej dwójki, lub od razu zmienić parę. 

o „Sałatka owocowa” - uczestnicy jak zawsze wachlują delikatnie chustą, a my 

dzielimy ich na grupy mające nazwy owoców: gruszki, jabłka, banany itp. 

Prowadzący tak samo jak przy “kolorowych wycieczkach” podaje dany owoc, 

który przebiega pod chustą. Na hasło “sałatka owocowa” przebiegają wszyscy 

uczestnicy gry. 

  

Zabawy ćwiczące zwinność i zręczność 

o „Pająk” - jest to gra zasadami przypominająca ”Twistera”. Potrzebna nam będzie 

kostka z kolorami odpowiadająca tymi na chuście. Uczestnik rzuca dwa razy 

kostką. Pierwszy kolor to ten gdzie kładzie ręce, a drugi to ten gdzie kładzie nogi.  

o „Zbieramy woreczki” - uczestnicy trzymają chustę za uchwyty, a za nimi 

poukładane są woreczki (albo jakikolwiek inny przedmiot). Na sygnał 

prowadzącego każdy ciągnie chustę w swoją stronę i stara się podnieść swój 

woreczek. Ten kto zrobi to najszybciej wygrywa. 

 

Gry i zabawy wymagające dodatkowych materiałów 

o „Tarcza strzelecka” - chusta rozłożona leży na ziemi, będzie nam służyła 

właśnie jako tarcza strzelecka. Dany kolor będzie odpowiadał określonej ilości 

punktów np. zielony 10, czerwony 8, niebieski 6, pomarańczowy 4 i żółty 2. 

Uczestnicy rzucają woreczkiem z określonej odległości na chustę i zdobywają 

punkty. W trakcie zabawy można zmieniać odległość, albo zacząć rzucać tyłem.  
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o „Zanieś miskę na drugą stronę” - 

na naprężonej chuście stoi miska 

wypełniona woda. Uczestnicy 

zabawy muszą przenieść ją w 

określone miejsce. Oczywiście 

starając się jak najmniej wylać. 

o „Przerzuć piłkę” - po jednej strony 

chusty leży piłeczka, oczywiście 

uczestnicy trzymają chustę za 

uchwyty. Zadaniem grupy jest 

przerzucenie piłki na drugą stronę, 

tak aby nie wyleciała poza chustę. 

 
Źródło zabaw z chustą animacyjną: 

http://www.projektor.ukw.edu.pl/wp-content/uploads/2012/08/zabawy_z_chusta_Clanza.pdf 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/zabawy/412-zabawy-z-chusta-animacyjna-klanza 

 

Animacja to też dobry moment na zorganizowanie naboru - głównie do gromad 

zuchowych oraz drużyn harcerskich. Dobrym pomysłem będzie rozbicie namiotu 

w miejscu gdzie organizowana będzie animacja. Z namiotu w łatwy sposób 

można zrobić „stoisko”, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z instruktorem, który 

wprowadzi ich w magiczny harcerski świat. Warto zaopatrzyć się w plakaty oraz 

ulotki, które będzie można wręczyć rodzicom, aby w domu na spokojnie 

przemyśleli, czy warto wysłać swoją pociechę do harcerstwa. Można od razu 

zachęcić do wzięcia udziału w nadchodzącym  biwaku, rajdzie bądź obozie. Niech 

animacja na wszelkiego rodzaju festynach będzie okazją do pokazania 

mieszkańcom, że wciąż jesteśmy, działamy i mamy się naprawdę świetnie! Dobrze 

jest również pomyśleć o tym, żeby nasi harcerze i instruktorzy, którzy są 

zaangażowani w animację mieli założony czysty mundur harcerski lub chociaż 

mieli na koszulce chustę z barwami drużyny. To jest element, który zawsze zwróci 

uwagę rodziców, w końcu wzbudzamy w takim stroju wiele zaufania, a dla dzieci 

będzie to coś nowego, intrygującego.  

 

  

5. Warto pomyśleć o dodatkowych rekwizytach, dzięki 
którym zabawy z chustą animacyjną będą jeszcze 
bardziej atrakcyjne. 
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POMYSŁ NR 2 - HARCERSKI ŚWIAT 
 

Kiedy zabawy z Klanzą już się znudzą, bądź w przypadku gdzie w ogóle nie mieliśmy 

do niej dostępu warto wtedy zrobić to co każdy instruktor potrafi najlepiej, czyli 

przykładową zbiórkę. Niech młodsze dzieci wczują się w rolę zucha, a starsze: 

harcerza. Na pomoc przychodzi nam majsterka/pionierka. Pokażmy harcerski świat 

w jeden z najłatwiejszych sposobów: 

 

OGNISKO - niech dzieci na początku 

poszukają potrzebnych materiałów, 

małych patyczków, kory drzewa 

koniecznych do rozpałki, oraz 

większych, aby ułożyć stos ogniskowy. 

Następnie dzieci w małych grupkach 

zaczną układać ognisko, pod czujnym 

okiem prowadzącego, by na koniec 

rozpalić je. Można też wtedy upiec 

kiełbaski, chlebek czy warzywa. Dzieci 

odejdą od nas wtedy z poczuciem, 

że stworzyły coś co było przydatne i zrobiły to prawie że same! No i na pewno 

najedzone, a wszyscy wiemy że najedzone dzieci to szczęśliwe dzieci ;) 

 

Ważne! Nie w każdym miejscu na świeżym powietrzu można rozpalić ognisko. 

Wcześniej musicie zorientować się, czy tam, gdzie prowadzicie animacje jest 

to dozwolone. Pamiętajcie również o bezpieczeństwie! 

 

SZAŁAS - jest to też jedna z rzeczy, 

która swoją prostotą przyciąga 

chętnych. Uczestników możemy 

podzielić na mniejsze grupy 

i przydzielamy im zadanie budowania 

szałasów. Zaznaczamy, że szałas musi 

być tak duży, aby zmieściła się w nim 

cała grupa. Prowadzący oprócz 

kontrolowania, czy prace przebiegają 

bezpiecznie, będą podpowiadali, 

na co uczestnicy zabawy powinni 

zwrócić uwagę. Na końcu 

wykonajmy pamiątkową fotografię, gdy uczestnicy siedzą w wybudowanych przez 

siebie szałasach. Do zadania można zaangażować również rodziców dzieci. 

6. Ognisko stwarza wiele możliwości. 

7. Budowanie szałasu to dobra zabawa dla małych 
i dużych! 
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PAMIĄTKA - powyższe pomysły 

bardziej trafiają do starszej grupy dzieci, 

ale młodszym też można pokazać 

bardziej harcerski świat. Majsterka 

sprawdzi się idealnie. Zróbmy z dziećmi 

coś co będą mogły zabrać ze sobą 

np. własne pudełeczko do trzymania 

„skarbów”, maskę na bal karnawałowy 

lub łapacz snów. Pozwólmy, aby nasz 

uczestnik zabrał taką rzecz ze sobą 

do domu, gdzie będzie przypominała 

mu o dobrej zabawie i mile spędzonym 

czasie z nami, a jest szansa, że wróci.  

 

Przykładowe rzeczy do wykonania 

o kartka okolicznościowa (wielkanocna, bożonarodzeniowa) 

o łapacz snów 

o maska na bal karnawałowy 

o pudełko do trzymania skarbów 

o ozdobienie albumu na zdjęcia 

o ramka na zdjęcia 

o ozdabianie świeczek 

o karmnik dla ptaków 

o pieczenie ciasteczek, ozdabianie ciasteczek 

o kolorowanki 

o bransoletki z włóczki lub koralików 

o żołędziowe ludziki 

o sałatka owocowa/warzywna 

o instrument muzyczny (np. grzechotka) 

o wazonik lub doniczka 

o tulipan z origami 

o zabawka 

 

Bardziej skomplikowane przedmioty można wykonać również z grupą starszych 

osób. 

 

Gdzie szukać inspiracji? Wiele ciekawych pomysłów na majsterkę można znaleźć 

na portalu pinterest.com 

 

8. Wykonanie pamiątki to nie tylko dobra zabawa, ale 
też wyprodukowanie rzeczy, która będzie 
przypominała uczestnikom o wspólnej przygodzie. 
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PLĄSY - do zabawy z dziećmi wykorzystajmy również pląsy, które przecież 

na co dzień wykorzystujemy w swojej pracy.  

 

Kilka przykładowych pląsów: 

o „Płyną statki z bananami' - Uczestnicy stoją w kręgu, obejmując się za pas oraz 

każdy przekłada swoją lewą nogę za prawą nogę sąsiada. W rytm piosenki 

bujamy się w przód, tył, prawo i lewo. Z każdym kolejnym odśpiewaniem 

piosenki bujamy się coraz szybciej i szybciej. Słowa piosenki: 

Płyną statki z bananami w siną dal  
łabu di daj daj łabu di daj 
a każdy marynarz śpiewa tak 
łabu di daj daj łabu di daj. 
Podaj, podaj, podaj mi proszę bananów kosz  
a Ty mi podaj, podaj, podaj mi proszę bananów kosz. 
 

o „Wyścig konny” - wszyscy uczestnicy siedzą na kolanach w kręgu, prowadzący 

prowadzi relację z wyścigu konnego, a uczestnicy wydają odpowiednie 

dźwięki. Kiedy konie ruszają, wszyscy miarowo, powolutku uderzają dłońmi o 

uda, naśladując dźwięk kłusujących koni. W trakcie prowadzący mówi im czy 

konie prześpieszają, czy zwalniają i odpowiednio do tego uczestnicy 

dostosowują prędkość uderzania rąk o uda. 

Kiedy konie biegną przez błoto, delikatnie klepiemy się po policzkach.  

Gdy przeskakują przez przeszkody, uczestnicy lekko podnoszą się. 

Gdy koń skręca w lewo/prawo uczestnicy przechylają się na lewą/prawą stronę. 

Konie pędzą po moście, piąstkami uderzamy się w klatkę piersiową. 

 

o „Let me see you” – zabawa, w której prowadzący stoi po środku kręgu, tak 

aby każdy mógł go dobrze widzieć. Prowadzący głośno mówi „Let me see you 

np. Crazy monkey”, na co uczestnicy muszą odpowiedzieć: „What did you say?”. 

Prowadzący ponownie wypowiada zdanie: „Let me see you crazy monkey”, 

uczestnicy po raz kolejny pytają: „What did you say?”. Wtedy prowadzący 

„I said”... i naśladuje to, co powiedział, czyli w tym przypadku szaloną małpkę, 

śpiewając u-a-a-a-u, u-a-a-a-u. Wszyscy uczestnicy robią to, co prowadzący. 

Następnie prowadzący mówi „One more time” i znowu wykonuje ruchy 

śpiewając u-a-a-a-u... Po drugim powtórzeniu pada „All right” i wszystko 

zaczyna się od początku.  

Przykładowe figury: Adam Małysz (każdy udaje że zjeżdża ze skoczni, 

a następnie prezentuje piękny telemark), Michael Jordan (udajemy, 

że kozłujemy piłką i rzucamy nią do kosza), worek na śmieci (wszyscy udają, 

że niosą wielki wór śmieci, który wyrzucamy do śmietnika i zatykamy przy tym 

nos). Można również wymyślić własne figury! 
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o „Imię i gest” - warto wykorzystać to w ramach integracji uczestników naszej 

animacji. Każdy uczestnik podaje swoje imię oraz wykonuje gest wymyślony 

przez siebie. Następny uczestnik powtarza imię poprzednika naśladując jego 

gest, następnie podaje swoje imię i swój gest. I tak dalej aż do ostatniej osoby, 

która powtarza wymienione przez wszystkich imiona oraz gesty. 

 

 

20-STKA - do tej zabawy potrzebne 

nam będą: plansza z 20 polami, kostka 

do gry, pionki (chociaż te mogą 

wykonać własnoręcznie uczestnicy) 

oraz karteczki - tyle, ile pól. Na terenie, 

na którym odbywają się animacje, 

porozwieszajmy 20 karteczek, na jednej 

stronie powinien być numer karteczki 

(1-20), a na drugiej hasło, najlepiej 

związane z drużyną, harcerstwem np. 

lilijka, zuch, gra, mundur. Kiedy uczestnik 

stanie swoim pionkiem na danym polu, jego zadaniem jest odnalezienie karteczki 

z odpowiednim numerem, odczytanie hasła oraz podanie go prowadzącemu. Gdy 

hasło jest poprawne grupa dostaje łatwe zadanie, po którym wykonaniu mogą 

rzucać dalej. Przykładowe zadania: zaśpiewajcie swoją ulubioną piosenkę, 

napiszcie rymowankę etc.  

 

Samarytanka - w ramach animacji 

możemy nauczyć również czegoś 

bardzo przydatnego, w szczególności 

jeśli mamy do dyspozycji osoby 

przeszkolone z zakresu pierwszej 

pomocy. Wielką atrakcją będzie 

wypożyczenie, w ramach możliwości, 

fantomu do RKO. Jeżeli się postaramy, 

to w ciekawy sposób sprawimy, 

że dzieci w razie konieczności 

podejmą działanie w sytuacji 

zagrożenia życia. Podchodzenie bezpieczne do pacjenta, udrażnianie dróg 

oddechowych, uciśnięcia klatki piersiowej i powiadomienie pogotowia nie jest 

trudne do opanowania, a na pewno przydatne w życiu każdego człowieka.  

 

 

  

9. 20-stka to dobry pomysł nie tylko na zbiórkę. 

10. Pierwszej pomocy nigdy za wiele! 
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INNE ATRAKCJE 
MALOWANIE TWARZY  

Oczywiście równocześnie możecie 

poprosić osobę, która ma talent 

plastyczny, aby malowała twarze dzieci. 

Dzieci tak “oznaczone”, które będą 

biegać na terenie festynu zawsze będą 

powodować, że inne będą chciały 

odwiedzić nasze stoisko. To będzie 

chodząca reklama naszych animacji, 

gdzie my jeszcze dodatkowo 

reklamujemy naszą drużynę, hufiec, 

biwak czy obóz. Dodatkowo 

pomalowane kolorowo i uśmiechnięte twarze organizatorów same w sobie będą 

czynnikiem zachęcającym do odwiedzenia i spędzenia z nami trochę czasu. Farbki 

do twarzy nie są rzeczą bardzo drogą, a samo malowanie twarzy nie jest bardzo 

wymagające. Na jednych z animacji skorzystaliśmy nawet z tatuaży zmywalnych, 

które też cieszyły się sporym zainteresowaniem. Czasem te najprostsze rozwiązania 

są tymi najlepszymi.  

 

BAŃKI MYDLANE 

Dodatkowo, aby przykuć uwagę 

dzieci można skorzystać z pomocy 

baniek. One nigdy się nie znudzą 

i zapewniają zabawę na wiele 

godzin. Nie mówię tutaj o zwykłych 

bańkach, które każde dziecko może 

puszczać w zaciszu domowym. 

Mam na myśli takie giga-bańki, 

nawet mam dla Was przepis na płyn 

do baniek oraz szybkie DIY, jak 

zbudować kijki do ich puszczania.  

 

Do zrobienia kijaszków do wielkich baniek mydlanych będziemy potrzebować: 

o dwóch drewnianych kijków o średnicy 10mm, 

o dwóch koszulek termokurczliwych odrobinę szerszych i dłuższych o 5 cm 

od kijków, 

o około dwóch metrów bawełnianego sznurka. 

 

 

11. Malowanie twarzy przyciąga wielu chętnych. 

12. Wielke bańki mydlane mogą zapewnić zabawę 
na  iele godzin. 
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Na początek przecinamy nasz sznurek na dwa kawałki o długości około 80 cm 

i 120 cm. Następnie związujemy ze sobą oba końce sznurków. Teraz nasuwamy 

koszulki termokurczliwe na kijki w ten sposób, żeby z jednej strony wystawały poza 

kijek około 4 cm, a z drugiej strony około 1 cm. Następnie wciskamy związane 

końce sznurków z tej strony, z której wystaje dłuższy kawałek koszulki. Na koniec 

obkurczamy całe koszulki za pomocą opalarki, lub jakiegokolwiek innego źródła 

ciepła (zapalniczka, kuchenka gazowa, itp).  

 

Przepis na płyn: potrzebujemy płynu do naczyń, wody oraz gliceryny. Sukces tkwi 

w proporcjach, 1 porcja płynu do naczyń na 10 porcji wody. Wszystko dokładnie 

mieszamy i dodajemy kilka kropel gliceryny. Mniej więcej na litr płynu przypada 

1 łyżeczka gliceryny.  

 

UWAGA!! Przy sposobie wykonania kijaszków oraz przepisie na giga-banki 

korzystałam z tych linków: 

http://www.aleheca.pl/jak-zrobic-plyn-do-duzych-baniek-mydlanych 

https://majsterkowo.pl/jak-zrobic-olbrzymie-banki-mydlane/ 

 

BALONOWA SIATKÓWKA 

W gorący dzień można pokusić się o tą 

zabawę. Będziemy potrzebować 

mnóstwa balonów wypełnionych wodą, 

czegoś do wyznaczenia boiska np. 

sznurka, czy taśmy czerwono-białej 

oraz ręczników/prześcieradeł (jeden 

ręcznik na parę uczestników). Zadaniem 

par jest łapanie (przy pomocy 

ręczników) i odrzucanie balonów, punkt 

zdobywa ta drużyna, która rozbiła balon 

na połowie przeciwnika.  

 

RYSUNKI KREDĄ 

Jeżeli pogoda nam na to pozwoli 

(a animacje odbywają się w miejscu, w 

którym taka zabawa jest dozwolona!), 

można pokusić się o wykorzystanie 

kolorowej kredy i razem z uczestnikami 

stworzyć różne unikalne i kolorowe 

wzory na betonie. 
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ZNAJDŹ UKRYTY SKARB 

Na terenie animacji można poukrywać jakieś skarby np. cukierki w pudełeczku, 

przypinkę pamiątkową albo balonik z ulotką w środku. Zadaniem uczestników 

będzie odnalezienie ich. Może mieć to formę dodatkową, kiedy my prowadzimy gry 

i zabawy zainteresowane dzieci mogą w międzyczasie szukać “skarbów”.  

 

FOTOBUDKA 

Przed animacją można wykonać specjalne tło do fotobudki np. na dużym kawałku 

brystolu lub kartonu. Zrobić na tym ładny rysunek, napisać #hashtagi, żeby były 

dobrze widoczne, gdy dzieci będą sobie robić na tym tle zdjęcia. Dodatkowo można 

wykonać interesujące gadżety do zdjęć na patyku: wąsy, kapelusze, okulary. 

 

Miejsce na Twoje pomysły 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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PLAN NA ZŁĄ POGODĘ 
 

Mamy już zaplanowane jakie zabawy z Klanzą chcemy użyć, z jakich pląsów 

skorzystamy oraz co zrobimy, aby uczestnik animacji zapamiętał je na dłużej, 

jednak wciąż nie możemy uznać organizacji za zakończonej. Teraz przychodzi 

moment na zaplanowanie planu “B”, w 

razie gdy pogoda zechciałaby spłatać 

nam psikusa. Oczywiście będzie trzeba 

się liczyć z tym, że jeżeli pogoda nie 

będzie sprzyjająca, to przyjdzie nam 

zdecydowanie mniej osób w stosunku 

do tego, ile przyszłoby w sprzyjających 

warunkach. Najważniejsze to 

sprawdzenie, czy w takiej sytuacji 

mamy pomieszczenie, do którego 

można się udać. Jeżeli będzie to duża 

sala świetlicy wiejskiej to nie będzie najmniejszego problemu, aby tam wraz 

z dziećmi pobawić się Klanzą. W takim miejscu nawet zajęcia plastyczne 

i techniczne będą mogły się odbyć. Więc w tej sytuacji pogoda bardzo nam nie 

pokrzyżuje planów.  

 

Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, w przypadku gdy animacja miała odbyć się 

na świeżym powietrzu, w jakimś parku bądź na łące. Wtedy warto przemyśleć 

sprawę namiotu raz jeszcze. Oczywiście mówimy tu o namiocie harcerskim typu 

10-tka bądź dużym namiocie ogrodowym. Poza tym, że to świetne miejsce 

na zorganizowanie stoiska dla rodziców, może on dodatkowo posłużyć nam jako 

schronienie przed brzydką pogodą. Jednak namiot to ograniczenie miejsca, 

w którym animacja mogłaby się odbyć. Nie zrobimy już wtedy gry terenowej ani 

nie uraczymy ich zabawy Klanzą. Swoją drogą jeśli dzieci zostały już oczarowane 

pięknym i kolorowym wyglądem chusty, 

zawsze możemy je zaprosić na zbiórkę 

swojej drużyny i wtedy z niej skorzystać. 

Jednak w dalszym ciągu jesteśmy w 

stanie zorganizować warsztaty 

plastyczne i techniczne, warto jednak 

wtedy zapewnić jakieś źródło światła, 

aby nie utrudniać pracy sobie i innym. 

Można też zagrać w grę planszową czy 

zorganizować interesujący teleturniej.  

 

13. Brzydka pogoda wymusza wprowadzenie w życie 
planu B! 

14. Możesz wykorzystać gotowe gry. 
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Przykładowe zabawy, które można wykorzystać w razie niepogody gdy jesteśmy 

skazani na małe pomieszczenie: 

 

Gra planszowa – można bardzo łatwo 

przerobić gry planszowe, które są już 

dobrze znane. Nie będziemy musieli 

wtedy tracić czasu na tłumaczenie 

zasad. Bardzo przyjemną grą może być 

Monopoly, gdzie dzieci w grupach 

muszą zastanawiać się, czy chcą 

zakupić dane pole, czy licytują itp. 

Zamiast pól szansy można zrobić pola 

akcji gdzie grupa, której pionek stanął 

na tym polu musi wykonać zadanie 

albo odpowiedzieć na konkretne pytanie. Jeżeli wykonają/odpowiedzą poprawnie 

to dostaną dodatkowe pieniądze, a za niepoprawne odpowiedzi wpłacają pieniądze 

do banku. Pola w danej grze mogą być związane z harcerstwem np. grupa obóz 

i pola namiot, świetlica, plac apelowy czy grupa drużyna i pola drużynowy, 

przyboczny i zastępy. Oczywiście ile gier planszowych tyle pomysłów 

na przerobienie ich odpowiednio do sytuacji. 

 

Teleturniej – można wykonać małe koło fortuny, a uczestników podzielić 

na kilkuosobowe grupki. Niech losują za pomocą koła kategorie, z których będą 

odpowiadać bądź wykonywać zadania. Oczywiście zadania muszą być takie, które 

będą wstanie wykonać nie opuszczając pomieszczenia, np. wykonać laurkę, 

dokończyć słowa znanej piosenki.  

 

Tabu/kalambury – są to dwie bardzo łatwe w wykonaniu gry, który zawsze 

wywołują wiele śmiechu i radości. W jednej i drugiej grze chodzi o to, aby 

przedstawić hasło swojej drużynie bądź po prostu pozostałym uczestnikom tak, aby 

odgadli, o co nam chodzi. W kalamburach nie wolno nic mówić, hasło albo 

prezentuje się gestami i ruchami, albo rysuje na kartce. W tabu należy opowiedzieć 

o jakie hasło nam chodzi, jednak żeby nie było za łatwo do każdego hasła dopisane 

są słowa tabu, których nie wolno użyć przy opisywaniu. Hasła mogą dotyczyć 

znanych filmów, piosenek, czynności jak mycie zębów. Można również 

wprowadzić podstawowe hasła związane z harcerstwem, ale powinny być one 

łatwe i dobrze znane jak np. mundur, namiot, chusta harcerska.  

 

Pamiętajmy, że w namiocie w dalszym ciągu będzie można pląsać z dziećmi. 

Malowanie twarzy również będzie dobrym pomysłem, żeby wprowadzić trochę 

koloru do tej szarej pogody na dworze.  

15. Gry planszowe to sprawdzony sposób na dobrą 
zabawę. 
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ZAMIAST PODSUMOWANIA 

 

Zauważmy, że przy animacji ograniczają nas tylko możliwości i wyobraźnia. 

Możemy zrobić wszystko co tylko uważamy za słuszne i spodoba się dzieciakom. 

Miejmy na uwadze to, że animacje powinny przynosić radość nie tylko 

uczestnikom, ale również nam - prowadzącym, nie zapominajcie czerpać radości 

z rzeczy, które wykonujecie, bo tylko wtedy będą miały one sens. I z tym myślą Was 

zostawiam.  

 

Powodzenia! 

 

 


