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BINGO

Każdy uczestnik otrzymuje planszę
bingo oraz długopis.
Zadanie: znajdź, możliwie najszybciej
osoby w grupie, które potwierdzą Ci, że
w określonym aspekcie są podobni do
Ciebie.
Gdy uzupełnisz imionami planszę w
pionie, poziomie lub w na ukos, krzyknij
BINGO. 
Uwaga, w jednej linii ta sama osoba
może być przypisana tylko jeden raz.

 
ĆWICZENIE 1



TRZY PYTANIA

Zapisz na flipcharcie 3 sentencje: 

Poproś uczestników, aby każdy dokończył powyższe sentencje na
swój sposób. W tym ćwiczeniu każda odpowiedź jest właściwa. 
Zapisz na jednej karcie z flipcharta, z wypowiedzi uczestników na
forum, pytania, na które chcą znaleźć odpowiedź w procesie, a
na drugiej karcie z flipcharta zanotuj ich zasoby. 

=>>Mam na imię/Lubię gdy ludzie mówią do mnie….
=>>Chcę się dowiedzieć/ Szukam odpowiedzi na następujące
pytania (w kontekście tematu przewodniego)…
=>>Mogę się podzielić wiedzą, doświadczeniem w następującym
zakresie…

 
ĆWICZENIE 2



GRUPOWE GRAFFITI/ PARKING PYTAŃ

Przygotuj w sali miejsce na parking myśli/pytań, na którym
uczestnicy będą mogli zapisywać swoje spostrzeżenia w każdej
chwili. 
Możesz zmodyfikować ten pomysł nazywając go, np. GRAFFITI
ZESPOŁU – zbiór myśli, obrazów, słów grupy w procesie.
W wolnej chwili możesz się odnieść do tych kwestii lub
przeznaczyć na rozmowę w tych obszarach określoną godzinę. 

 
ĆWICZENIE 3



MOJE SKARBY

Poproś, aby każda osoba w kontekście zajęć, wybrała coś co
może włożyć do KUFRA ze skarbami/KOSZA/SAMOCHODU. 
Wyjaśnij symbole: 
*SKARB oznacza to, co dana osoba zabiera sobie z tych zajęć dla
siebie oraz co jej zdaniem bierze sobie cały zespół (jeśli dotyczy).
*KOSZ symbolizuje wszystko to, co postanawiam/postanawiamy
zostawić za sobą. To, co odpuszczam/y. 

Poproś, aby Uczestnicy podzielili się wnioskami w parach, a
potem na forum.

*SAMOCHÓD symbolizuje to, co osoba/zespół chce rozwijać,
poznać, w jakim obszarze chce zwiększyć poziom umiejętności,
wiedzy. 

 
ĆWICZENIE 4



EBOOK BEATY MASTER

PROCES GRUPOWY
JAK  BUDOWAĆ,  WZMACN IAĆ

ZAANGAŻOWANIE  UCZESTN IKÓW,
UCZESTN ICZEK  W GRUP I E ,

Z ESPOLE?

DOSTĘPNY W SKLEPIE BE-MASTER 
NA STRONIE: 

sklep.be-master.pl

https://sklep.be-master.pl/
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