
 
Przewodnik powstał w ramach projektu 

"Rozmowy o niepełnosprawności"

Inspiracje przyrodą dla placówek wsparcia
 osób z niepełnosprawnościami 

 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa



Jakiś czas temu mieliśmy zwariowany pomysł, żeby zaadoptować zabawy 
w przyrodzie dla dzieci do potrzeb i możliwości naszych dorosłych podopiecznych
w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy. Nie
wiedzieliśmy, jak zareagują? Czy im się spodoba? Czy wejdą w ćwiczenia tak
banalne jak przejście po pniu, rzucanie się liśćmi? Weszli! 

Chcemy się podzielić naszym doświadczeniem i zaproponować Wam 20 ćwiczeń
w przyrodzie. Aktywności terenowe zaczerpnięte są z działalności
Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i dostosowane do
potrzeb naszych podopiecznych - osób z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową. Chcemy zachęcić Was tą broszurą do testowania nowych metod pracy
z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza dorosłymi! 

W II części broszury znajdziecie wskazówki, jak placówki wsparcia osób z
niepełnosprawnościami mogą włączyć się w nurt działań na rzecz ochrony
środowiska na co dzień. Tematem tej części jest zielone biuro i zielone wydarzenia! 

Broszura powstała w ramach projektu "Rozmowy o niepełnosprawności" . Projekt
sfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 

Wprowadzenie

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, 

a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

Albert Einstein

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szansa

 

 

 

Norbert Krzykawski



Aktywności  w terenie

1. Ile kosztują perfumy?

Grupie rozdajemy pojemniki – mogą być to miseczki lub kubeczki. Zadaniem uczestników
zabawy jest zebranie różnych elementów przyrodniczych o różnych zapach w wyznaczonym
czasie. Może być to ziemia, liście, kwiaty itd. Celem wydobycia głębszego zapachu elementy
można dodatkowo rozetrzeć w dłoniach lub np. za pomocą moździerza. 

Kiedy perfumy będą gotowe, uczestnicy wymyślają dla nich nazwy i podają cenę za którą
chcieliby je sprzedać. 

UWAGA. Czasami trzeba pomóc uczestnikom nazwać perfumy albo określić cenę perfum.
Jednak już sam proces zbierania zapachów a potem prezentacji swoich kubeczków jest bardzo
emocjonujący. Zwłaszcza ustalanie ceny! 

2. Gdzie jest moje jabłko?

Siedzimy w kole. Każdemu uczestnikowi zawiązujemy oczy, tak aby nie podglądał. Uczestnikom
rozdajemy po jednym jabłku. Zadaniem uczestników jest zapoznanie się ze swoim jabłkiem za
pomocą dotyku. Mają na to kilka minut. Po tym czasie zabieramy jabłka i układamy je na środku
koła. Zdejmujemy uczestnikom opaski. Teraz zadaniem uczestników jest znalezienie swojego
jabłka. Dobrze jest pamiętać, aby przygotować o 1 jabłko więcej niż uczestników. Ważne:
Jabłek nie można jeść w czasie zabawy!

W zależności od dysfunkcji część uczestników może mieć trudność ze znalezieniem swojego
jabłka. Dlatego trzeba zadbać o to, by każdy uczestnik ostatecznie odnalazł swoje jabłko.
Łatwiej jest mu pomóc, kiedy wybiera z jabłek które zostały po wstępnym wyborze
pozostałych uczestników. Uczestnikowi można wtedy podawać po 2 jabłka do wyboru, a
zabawę zakończyć, kiedy wybierze swoje jabłko. Chodzi więc o sam efekt finalny niż właściwe
znalezienie swojego jabłka. Po skończonej zabawie warto dopytać uczestników, jak poznali, że
dane jabłko było właśnie ich. Zabawę można modyfikować, zamieniając jabłko na inne
produkty.



3. Jabłko w górze liści

W okresie jesiennym w lesie lub w ogrodzie usypmy wielką górę liści. Im większa będzie góra
liści, tym lepsza będzie zabawa! W liście wrzucamy jabłka. Jabłek musi być o kilka więcej niż
uczestników. Uczestnicy stoją w kole wokół góry liści. Ich zadaniem jest znalezienie jabłek w
liściach. 

UWAGA. Warto w kieszeni mieć kilka dodatkowych jabłek na wypadek, gdyby komuś nie udało
się znaleźć jabłka. Jeśli któryś z uczestników nie radzi sobie ze znalezieniem jabłka, można
jabłka "zapasowe" ukradkiem położyć na liściach i zachęcić go do ponownego szukania jabłka,
wskazując mniej więcej miejsce, gdzie jabłko może być. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy
zakończyli zabawę z poczuciem sukcesu (znalazłem/am jabłko). 
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4. Zakop Jasia

Góra liści może służyć także do zakopywania osób! Spośród uczestników wybieramy
ochotnika, który chciałby zakopać się w liściach. Ochotnik kładzie się na usypanej górze liści, a
pozostali uczestnicy przykrywają go liśćmi. Należy uprzedzić uczestników, żeby liści nie sypali
na głowę  i twarz ochotnika. 

Warto zapytać zakopanego ochotnika, jak się czuje pod stertą liści. Nasi ochotnicy mówili, że
wspaniale!
 
UWAGA. Do zabawy zapraszamy tylko ochotników. Zabawa jest dosyć emocjonująca, więc
należy w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo ochotnika. 



5. Siedzisko

Ćwiczenie służy wyciszeniu grupy. Potrzebujemy miejsca w przyrodzie, gdzie nikt nam nie
będzie przeszkadzał np. las, łąka, ogródek. Uczestnicy siadają w kole zwróceni do środka
koła plecami, w takiej odległości od siebie by sobie nie przeszkadzać i nie móc swobodnie
rozmawiać. Zadaniem uczestników jest po prostu bycie na łonie przyrody. Zostawiamy tak
uczestników na kilkanaście do kilkudziesięciu minut, dbając o to by ze sobą nie rozmawiali. 

W zależności od możliwości fizycznych uczestników ćwiczenie możemy przygotować na kilka
sposobów: możemy siedzieć na matach na ziemi, albo np. na krzesłach. Ćwiczenie jest mocno
relaksujące i wyciszające. Świetnie sprawdza się wśród drzew. 
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6 i 7. Zabawy z dźwiękiem

Czyj to dźwięk?

Siedzimy w kole. Zawiązujemy uczestnikom oczy. Zadaniem uczestników jest wsłuchiwanie się 
w odgłosy dochodzące z otoczenia. Po kilku minutach podsumowujemy ćwiczenie, omawiając 
z uczestnikami co słyszeli i do kogo należy rozpoznany dźwięk.

Skąd ten dźwięk?

Uczestnicy siedzą w kole. Wybieramy jednego ochotnika, który staje w środku koła.
Zawiązujemy jemu oczy. Zadaniem ochotnika jest wskazanie ręką, z której strony dochodzi do
niego dźwięk. Zadaniem pozostałych uczestników jest klaskanie w dłonie. Klaska tylko osoba
wskazana przez prowadzącego ćwiczenie. 
UWAGA. Warto uprzedzić uczestników, że ćwiczenie jest dosyć trudne. Najłatwiej jest je
zobrazować rundką pokazową, w której opiekun jest osobą zgadującą skąd pochodzi dźwięk.
Opiekun powinien się kilka razy pomylić, nawet jeśli doskonale radzi sobie z zadaniem. Służy to
właśnie pokazaniu, że każdy może się pomylić, bo bez wzroku jest nam dużo trudniej.
Ćwiczenie budzi dużo śmiechu.

. 



8. Podążanie za dźwiękiem

Do ćwiczenia potrzebujemy drzewa i łyżki drewnianej lub kija. Zadaniem osoby prowadzącej
jest uderzanie łyżką/kijem w pień drzewa. Spośród uczestników wybieramy ochotnika,
któremu zawiązujemy oczy. Ustawiamy go w pewnej odległości od drzewa. Zadaniem
ochotnika z zawiązanymi oczami jest podążanie za dźwiękiem uderzeń. Zabawę kończymy,
kiedy ochotnik dotknie drzewa. 

UWAGA. Przed ćwiczeniem należy zadbać o bezpieczeństwo ochotnika, usuwając wszystkie
przeszkody. Po pierwszych obawach uczestnicy chętnie wchodzili w zabawę. Przy kolejnych
powtórzeniach zabawy, warto zmieniać drzewa. My zdecydowaliśmy się na 3 drzewa, które
wykorzystywaliśmy na zmianę. Pracując z jednym drzewem, uczestnicy zapamiętywali
drogę i szli na pamięć, a nie podążali za dźwiękiem. 

. 
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9. Po prostu przytul się do drzewa

W czasie spaceru po lesie czy parku czy po prostu w ogrodzie, warto zatrzymać się na
chwilę  i rozejrzeć.

Zadaniem uczestników jest wybranie drzewa, które się im najbardziej podoba. Następnie
uczestnicy mogą poznawać drzewo za pomocą dotyku, węchu, wzroku, słuchu. Zachęcamy
ich do przytulenia się do drzewa i wyciszenia. 

Dajemy im czas na bycie sam na sam z przyrodą. Przytulanie do drzew ma moc także
terapeutyczną!

. 



10. Gdzie jest taki kształt?

Do ćwiczenia potrzebujemy flamastrów i własnych dłoni. Każdy z nas ma ciekawe wzory na
dłoniach. Zadaniem uczestników jest wybrać jakiś wzór na swojej dłoni i zaznaczyć go
flamastrem. Następnie musi rozejrzeć się dookoła i znaleźć taki sam kształt w przyrodzie. 

Zadanie może wymagać abstrakcyjnego myślenia w zależności od wyboru znaków na dłoni.
Dlatego warto jest mieć przygotowane proste zestawy znaków – np. zaznaczyć na dłoni
uczestnika tylko jedną pioną linię i takiej szukać w otoczeniu. Ćwiczenie możemy wykonać
zarówno na stojąco jak i na siedząco, np. na krzesłach.

UWAGA. Warto jest też przygotować się do pytań typu gdzie jest linia życia! 

. 
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11. Kładka

W czasie spaceru po lesie warto wykorzystać zwalone pnie. Jest to doskonała okazja do
ćwiczenia zmysłu równowagi uczestników. Niektórzy świetnie sobie radzili z tym ćwiczeniem, 
a inni potrzebowali wsparcia i asekuracji przy przejściu po pniu. Dlatego zachęcaliśmy
uczestników do pomocy sobie nawzajem. Ćwiczenie było z naszego punktu widzenia
banalnie proste, natomiast dla niektórych uczestników przejście po pniu stanowiło nie lada
wyzwanie. 
A ten uśmiech satysfakcji po przejściu, był po prostu bezcenny. Poza tym okazało się, że dla
niektórych podopiecznych była to pierwsza taka przygoda w życiu. 

Odmianą kładki w lesie jest wykorzystanie po prostu kilku ławek w ogrodzie czy na boisku
albo zwykłych pni i desek. Czasami wystarczy położenie samej deski na ziemi, by ćwiczyć
równowagę. Szczególną uwagę musimy zwrócić tutaj na kwestie bezpieczeństwa
uczestników a tor dostosować do ich możliwości fizycznych. 



12. Sieć pająka

My pokochaliśmy tą aktywność ale w wersji maxi. Do wykonania ćwiczenia potrzebujemy kilku
drzew oraz nożyczek i dużej ilości sznurka. Sznurek rozciągamy między drzewami tak, by
utworzyć wzór sieci o różnej wysokości i najlepiej dosyć długą (w poziomie). Zadaniem
uczestników jest przejście między sznurkami, tak by nie zerwać sznurka. Uczestnicy mogą
przechodzić nad i pod sznurkiem. My przyznaliśmy takze tytuł Sidermana najlepszemu
uczestnikowi. 

Uczestnik, który zerwie sznurek musi wykonać karne zadanie, np. dotknąć palcem nosa,
skakać na jednej nodze (w zależności od możliwości psychofizycznych). 
 Najważniejsze jest to, aby przy "karnych" zadaniach było dużo zabawy!
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13. Ścieżka 

Ścieżkę możemy wykonać w terenie z tego co znajdziemy. Po kolei układamy szyszki, patyki,
piasek, kamienie itd. Zadaniem uczestników jest przejść po ścieżce bez butów, po to by
poczuć różne faktury pod stopą. 

W Sali elementy ścieżki budowaliśmy z pudełek. Do 4-5 niskich pudełek wrzucaliśmy różne
faktury np. groch, fasola, piasek, igły sosny, kasztany. Pudełka ustawialiśmy w szeregu w
takiej odległości od siebie, aby między nimi zmieściła się stopa. Zadaniem uczestników było
przejście po ścieżce bez butów. Ścieżkę można przejść na bosaka lub w skarpetkach. 
Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy metodę przejścia: stajemy stopami w
pudełku, wychodzimy z pudełka, stajemy na przestrzeni wolnej miedzy pudełkami,
wchodzimy do kolejnego pudełka. Taka praca pozwoliła nam zapobiec upadkom. Czasami
uczestnicy potrzebowali asekuracji, dlatego zachęcaliśmy uczestników do pomocy sobie
nawzajem. 

Z czasem sami przejmowali taką inicjatywę. 



14. Pocztówka z lasu

W to ćwiczenie angażowali się wszyscy. Jest to świetna okazja do wzbogacenia zwykłego
spaceru. Potrzebujemy sztywnej kartki np. z bloku technicznego (np. format A5) oraz taśmy
dwustronnej. Taśmę przyklejamy na kartkę – u nas były to 2 paski taśmy. Zadaniem
uczestników było przyklejenie na taśmę elementów przyrodniczych, które miały stworzyć
naszą pocztówkę. Były to kwiaty, liście, trawa, gałązki drobne, piasek itd. 

UWAGA Na ćwiczenie warto poświecić dłuższy czas w czasie spaceru, tak by w czasie
pokonywania kolejnych metrów poszukiwać kolejnych skarbów.
My ćwiczenie zakończyliśmy galerią pocztówek na leśnej drodze. Ćwiczenie można równie
dobrze przeprowadzić w ogrodzie czy parku.
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15. Korona 

Do tego ćwiczenia potrzebujemy szerszych pasków papieru technicznego oraz taśmy
dwustronnej i zszywacza. Paski papieru powinny mieć szerokość ok. 10 cm. Na paski
naklejamy taśmę dwustronną. Każdy uczestnik dostaje 2 paski papieru z taśmą. Z pasków
zrobimy później koronę.

Zadaniem uczestników jest ozdobienie korony tym, co znajdą wokół siebie i przyklejenie
elementów przyrodniczych na taśmę. Następnie 2 paski papieru zszywamy zszywaczem tak,
by dopasować wielkość korony do głowy uczestnika. I gotowe! Tym sposobem można też
zrobić bransoletki! 

I na koniec nie zapomnijcie zrobić zdjęć w koronach!

 



16. Liściowe memo

Liście klonu lub innego równie duże można wykorzystać do zrobienia memo. Potrzebujemy od
12 do 36 liści. Na każdej parze liści rysujemy markerem identyczne wzory np. kształty,
emocje, symbole. Rysunki nie mogą się powtarzać. Wszystkie pary liści układamy na stole lub
na ziemi tak, by rysunku były zakryte. Zadaniem uczestników jest odwrócenie jednego liścia i
znalezienie jego pary z takim samym rysunkiem. 

UWAGA Zadanie można uprościć. Liście układamy rysunkiem do góry. Zadaniem uczestnika
jest wybranie jednego liścia  i znalezienie jego pary spośród rozłożonych liści. Opcje
ćwiczenia modyfikowaliśmy w zależności od możliwości naszych uczestników.
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17. Ekologiczne pranie

Do ćwiczenia potrzebujemy sznurka, spinaczy, kwiatów lub liści, markera. Na części spinaczy
zapisujemy markerem jakąś cyfrę (mając na uwadze możliwości uczestników) np. od 1 do 10.
Sznurek rozciągamy między 2 elementami np. drzewami tak, by można było na nim wieszać
spinacze. Przygotowujemy odpowiednią ilość kwiatów np. mleczy. lub liści Zadaniem
uczestników jest wylosowanie spinacza z cyfrą i przypięcie do sznurka za pomocą spinaczy
takiej liczby kwiatów/liści, ile jest zapisane na wylosowanym spinaczu. 

Im grupa wyżej funkcjonująca, tym więcej modyfikacji możemy wprowadzać np. na spinaczu
wpisać działanie matematyczne zamiast cyfry. Do zabawy możemy wykorzystać liście z
memo.



18. Detektyw

To ćwiczenie pod naszą roboczą nazwą, doskonale sprawdzi się wszędzie. Przygotowujemy
listę przymiotników przeciwstawnych – niski – wysoki, gładki – szorstki itd. Zadaniem
uczestników jest znalezienie i przyniesienie jednego przedmiotu, które spełnia dane
kryterium. Np. na hasło: Przynieś coś miękkiego – uczestnicy szukają i przynoszą coś
miękkiego. 

UWAGA. Wydajemy polecenie tylko z jedną cechą. Czasami zdarza się, że ktoś nie
przyniesienie niczego. Dlatego każdą rundkę warto podsumować, żeby pracować na
konkretach  i omawiać dane cechy. 
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19. Złodzieje

To nasze ulubione ćwiczenie. Potrzebujemy szyszek i opaski na oczy. Stoimy w kręgu. Na
środku kręgu układamy kilka – kilkanaście szyszek. Spośród uczestników wybieramy jednego
ochotnika. Zawiązujemy jemu oczy i sadzamy go przy szyszkach na środku kręgu. Szyszki są
jego skarbem. Zadaniem pozostałych uczestników jest skradanie się jak najciszej do niego i
zabranie mu wszystkich szyszek. Kiedy ochotnik usłyszy szelest, informuje o tym
skradającego się, który musi się wycofać. 

UWAGA. Opiekun wskazuje osoby skradające się, żeby móc zapanować nad zabawą. 
W czasie zabawy należy zadbać o ciszę, tak by ochotnika nie rozpraszały inne dźwięki. 
Odmianą zabawy może być też zabawa stolikowa. Szyszki rozkładamy na stoliku przy
którym siada nasz ochotnik. 



20. Obrazy z natury

Spacer możemy także wykorzystać do zrobienia ciekawych obrazów. My robiliśmy np. buźki
czy po prostu mandale.

Zadaniem uczestników było zrobienie twarzy z tego co znajdą po drodze – patyczków, liści,
kamyków. Wyszło wspaniale. Ćwiczenie można też wykorzystać do pracy nad emocjami –
budowanie twarzy uśmiechniętej, smutnej itd.

Odmianą ćwiczenia jest praca stolikowa. Na spacerze zbieramy elementy przyrodnicze, które
zanosimy do Sali. Dopiero tutaj tworzymy obrazy - temat przewodni dowolny. Świetnie
sprawdzają się w tym ćwiczeniu także konkursy na najciekawszą pracę. 
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W testach wzięli udział:



PodpowiedziPodpowiedzi

Wybieraj przybory do pisania
wielokrotnego użytku np. z
wymiennym wkładem, do
ponownego  napełniania. 

Wyłączaj urządzenia
elektryczne z prądu, segreguj
odpady, oszczędzaj wodę - to
ciągle aktualne zadania na co
dzień. 

W czasie wydarzeń, spotkań,
eventów wybieraj sprawdzony
jakościowo catering
wegetariański.

Kopiuj i drukuj  dwustronnie!
Jeśli możesz kupuj papier biurowy z
recyklingu. Niepotrzebne wydruki
jednostronne wykorzystuj do
notatek, malowania.

Jeśli biuro oferuje kawę 
i herbatę, wybieraj marki
ekologiczne lub z certyfikatem
Fair Trade.

Resztki żywności przeznaczaj
na kompost. Jeśli masz taką
możliwość zbuduj przy
placówce kompostownik.

Zielone biuro i zielone wydarzenia 
w placówkach wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami

Placówki wsparcia osób z niepełnosprawnościami to nie tylko podopieczni. To także zespół
pracowników, dyrekcja, obsługa placówki. Zarówno my, pracownicy na wszystkich szczeblach
jak i nasi podopieczni codziennie dokonujemy wyborów, które rzutują na stan środowiska. 
A przecież razem możemy wprowadzić kilka drobnych zmian, by wpisać się w nurt bycia EKO. 
I nie ma znaczenia, czy pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami! Bo razem naprawdę
możemy wprowadzić kilka prostych zasad i ich przestrzegać, by nasze miejsce pracy było
bardziej przyjazne środowisku. 

Wybieraj przybory do pisania z
certyfikowanego drewna lub jego
substytutów np. papieru, plastiku z
recyklingu.

Nie korzystasz - wyłącz. 
W biurze największymi
zjadaczami prądu są drukarki i  
sprzęt komputerowy.   

Podpowiedzi

Zastanów się, czy możesz
zainwestować w meble z
recyklingu lub po renowacji.
Ostatnio modne są drewniane
skrzynki jako półki. 

Bielony papier użytkowy w biurze
(papierowe serwetki, ręczniki,
papier toaletowy) zastąp
papierem użytkowym z recyklingu.

Używaj środków czystości
takich firm, w których proces
produkcyjny oraz wyroby są
ekologiczne i nie
zanieczyszczają środowiska

Warsztaty recyklingowe nie
zawsze dają produkt nadający się
ponownie do recyklingu. Zwróć na
to uwagę, kiedy będziesz
organizować takie wydarzenia. 

Promuj wspólne dojazdy do
pracy i transport zbiorowy.
Pamiętaj o tym przy organizacji
wydarzeń. 

Jeśli nie musisz, nie kupuj
nowych rzeczy. Sprzęt możesz
wziąć w leasing albo kupić
używany. 

Zorientuj się, czy jakaś
firma/organizacja w okolicy będzie
pozbywać się wyposażenia. Czasami
za darmo można w ten sposób
pozyskać pełnowartościowy sprzęt i
wyposażenie. 

Więcej o zielonych wydarzeniach i  tworzeniu zielonych biur znajdziesz w naszych podcastach
na www.rozmowy.org.pl 



Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w testowanie nowych

aktywności! Wierzymy, że nasza broszura może stanowić i stanowi  

inspirację oraz zachętę do tego, by próbować czegoś nowego! 

Dziękujemy! .

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Witowice 60A
32-250 Charsznica 
www.spszansa.pl    sps@spszansa.pl

Podziękowania


