
PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 

Scenariusz zabawy integracyjnej dla dzieci z klas I – III 

Pomoce: muzyka, piosenki, taśma klejąca, gazety, koce, balony, pocztówki,  

1. Przywitanie przybyłych gości, wspólna nauka piosenki powitalnej: 

Wszyscy są, witam was 

Zaczynamy już czas, 

Jestem ja – jesteś ty 

Raz, dwa, trzy.  

Zapowiedź: Pewnego pięknego dnia zebrała się grupa osób, która 

postanowiła wybrać się w pasjonującą podróż. Wszyscy wykupili bilety, 

zabrali bagaż. Organizatorzy wycieczki zapewnili, że będzie wesoło i 

ciekawie. 

 

2. Rozdanie kolorowych biletów – pocztówek. 

Zadanie: Odszukać osobę, która ma brakującą część pocztówki (pocztówki 

rozcięte na dwie części, każda inaczej). 

 

3. Taniec z orzechami kokosowymi. 

Zapowiedź: Mamy już bilety, teraz rozpoczynamy naszą podróż. 

Pierwszym krajem, który odwiedzimy będzie  Boliwia, gdzie czeka nas 

taniec z orzechami kokosowymi.  

Zadanie: Taniec ten odbywa się w parach.  Każda para musi nadmuchać 

balonik, który będzie kokosem. Tańczymy przy muzyce 

latynoamerykańskiej. Balon między czołami, ręce do tyłu.  

 

4. Taniec „Pingwinek”. 

Zapowiedź: Po wizycie w ciepłej Boliwii przenosimy się do zimnej krainy 

– Antarktydy, aby się nieco ogrzać zatańczymy taniec pingwinków. 

Zadanie: Ustawiamy się w rząd, kładziemy ręce na biodrach lub 

ramionach sąsiada i tańczymy taniec pingwinów: 

O,  jak przyjemnie i jak wesoło 

w pingwinka bawić się, się, się, 

Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 

do przodu, do tyłu  

I raz, dwa, trzy. 

Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, … 

 



5. Relaksacyjny masaż. 

Zapowiedź: Teraz jesteśmy w Afryce. udajemy się na wycieczkę przez 

dżunglę. Przemarsz jest męczący, więc na polanie każdy turysta przeżyje 

relaksacyjny masaż. 

Zadanie: Rozkładamy koce, przy każdym gromadzi się sześć osób. Jedna z 

nich kładzie się na brzuchu, pozostali otaczają leżącego i wykonują 

następujące ruchy: 

- leciutko uderzamy palcami po plecach leżącego jakby chodziły po nim 

mrówki, 

- palcami środkowymi i wskazującymi obu rąk stukamy lekko, naśladując 

niewielki deszcz, 

- tak samo uderzamy, ale mocniej robiąc większy deszcz, 

- wszyscy jednocześnie przesuwają dłońmi w jednym kierunku,  cicho 

mówiąc szuuu - naśladujemy burzę, 

- wszyscy kładą ręce na ciało leżącego i delikatnie nim kołyszą. 

Każdy uczestnik kładzie się po kolei i masaż powtarzamy wg instrukcji. 

 

6. Ludzie do ludzi. 

Zapowiedź:  Na wycieczce w dżungli nasza grupa się rozproszyła. Teraz 

musimy się poszukać. 

Zadanie: Wszyscy tańczą w parach.  Na hasło „plecy do pleców”  wszyscy 

tańczą opierając się do siebie plecami, „dłonie do dłoni”, „łokieć do 

łokcia”, itd. na hasło „ludzie do ludzi” wszyscy zmieniają partnerów. 

 

7. Latający dywan. 

Zapowiedź:   Dalej docieramy na Półwysep Arabski, gdzie wszyscy 

podróżują latającymi dywanami. Najpierw musicie je sobie zrobić. Macie 

gazety i taśmę klejącą. 

Zadanie: Wszyscy wykonują w grupach 8 –osobowych „dywany” i gotowe 

podnoszą nad głowy i delikatnie się z nim poruszają. 

 

8. Zakończenie zabawy. 

Zapowiedź:   To już koniec naszej podróży. Ponieważ była długa i pełna 

przygód, więc na zakończenie każdy z wytrwałych podróżników otrzymuje 

coś na osłodę.    
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