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ĆWICZENIE „ZWIZUALIZUJMY TO” 

 

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie szary papier lub duży brystol, 

nożyczki, klej, kolorowy papier, mazaki.  

Na dużym szarym papierze narysujcie przestrzeń, w której odbędzie się prezentacja 

(sala gimnastyczna, sala w urzędzie gminy, plac w parku). Zaznaczcie na rysunku stałe 

elementy – drzwi, okna, krzesła, rzutnik zamontowany na suficie itp. Następnie wytnijcie 

z papieru wszystkie zaplanowane elementy prezentacji, np. sztalugi ze zdjęciami, 

mapę z wypowiedziami mieszkańców i mieszkanek. Na koniec wytnijcie także 

papierowe ludziki, które będą symbolizowały każdego z Was. 

Ułóżcie na stworzonym planie wszystkie elementy. Przemyślcie plan: gdzie warto 

zawiesić mapę, by była widoczna z każdej strony? Czy ustawienie sztalug wzdłuż sali 

nie zablokuje przejścia? Czy przynajmniej jeden papierowy ludzik znajduje się w 

drzwiach wejściowych, by witać przybywających gości? Czy w pobliżu sceny znajduje 

się fotograf?  

Przemyślcie każdy szczegół! Pamiętajcie: wizualizacja jest doskonałą metodą 

pozwalającą lepiej wyobrazić sobie i zrozumieć daną rzecz – w tym wypadku przebieg 

publicznej prezentacji.  

Sukces to plan, on uda się nam!  

Kolejnym elementem, który pomoże Wam zorganizować finał, jest scenariusz 

(program) wydarzenia uwzględniający kolejność działań minuta po minucie. 

Wypiszcie, co będzie się działo, kto powita gości w drzwiach, kto zaś oficjalnie 

rozpocznie finał i przywita wszystkich Zebranych. W jaki sposób to robi, kogo wymieni? 

Co wydarzy się podczas prezentacji? Jakie aktywności zaproponujcie zebranym 

gościom? W którym momencie poprosicie dyrekcję szkoły o zabranie głosu? Kiedy 

wręczycie nagrody dzieciom, które brały udział w konkursie na wymarzony plac 

zabaw? 

Zanim przystąpicie do planowania, zastanówcie się: czy lubicie długie apele? Czy 

ciągnące się godzinami prezentacje są dla Was interesujące? Domyślamy się, że 

odpowiedź brzmi „NIE”! Pamiętajcie o tym, stojąc po drugiej stronie sceny. Zaplanujcie 

jak najwięcej aktywnych działań dla publiczności. Jeśli Wasz finał to prezentacja filmu, 

bloga czy mapy, pomyślcie nad tym, jak moglibyście zaktywizować zebraną publiczność.  

 


