
 

 

Integracja na Lubartowskiej 77 

  

Liczba uczestników:  max – 30 osób 

Uczestnicy:          klasa IV szkoły podstawowej  

Czas trwania:          3 godz. 

Miejsce:            hala dawnej Fabryki Wag Hessa – Lublin, Lubartowska 77 

Data:            wrzesień 

Godzina:           między 8:00 a 15:30 (najpóźniej można rozpocząć zajęcia o 13:00) 

Cena warsztatów:     40 zł/os  

        

KORZYŚCI 

• lepsze poznanie kolegów i koleżanek z klasy 

• pokazanie, że współpraca bardziej się opłaca 

• integracja grupy 

• integracja uczniów z nauczycielem 

• pobudzenie kreatywności 

• dojazd komunikacją miejską/parking 

• konkret do zabrania ze sobą 

 

 

Każdy uczestnik bierze udział w następujących zajęciach:    

 

1. Warsztaty krawieckie 

Wspólne tworzenie jako element integracji grupy. Zadaniem wszystkich uczestników (łącznie z 

wychowawcą) będzie zaprojektowanie i uszycie jednej wspólnej maskotki, np. długiego węża, który 

będzie miał wypustki z imionami uczniów danej klasy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzenia się 

w roli krawca przy wycinaniu, dekorowaniu i zszywaniu. Każdy uczestnik wyhaftuje swoje imię, a 

następnie przyszyje do węża. Wspólnie zdecydują jak ma wyglądać. Dzieci ćwiczą kreatywność i 

twórcze myślenie, kształtują umiejętności manualne i uczą się współpracować w grupie. Dzięki 

wspólnemu zadaniu do wykonania uczniowie zaczynają ze sobą współpracować, bliżej się poznawać i 

integrować. 

 

 

 

 

  



 

 

Cele - uczestnik potrafi:   

• zaprojektować i wykonać wspólnie 

jedną rzecz, dzieląc się rolami, kto co 

robi w zespole, 

• współpracować z grupą   

• postępować zgodnie z planem  

• słuchać ze zrozumieniem instrukcji 

prowadzącego 

• zadbać o porządek w czasie pracy oraz 

po jej zakończeniu. 

 

 

 

 

2. Zabawy integracyjne 

Dzieci uczestniczą w warsztatach integracyjnych  z zastosowaniem m.in. gier planszowych i 

zespołowych. 

Cele - uczestnik potrafi:  

• współpracować w grupie  

• radzić sobie z porażką 

• komunikować się w zespole oraz 

okazywać szacunek innym graczom  

• opracowywać swoją strategię, 

planować następny ruch oraz 

przewidywać jego konsekwencje. 

 

Istnieje możliwość zakupu pamiątek i zdrowych przekąsek w eko sklepie. 

 

 

Kontakt: 

Joanna Mazurek, tel. 603 807 808, e-mail: marketing@lub77.pl 

Facebook Lubartowska 77 - https://www.facebook.com/Lubartowska77 
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