
 

 

  
 

“ŚLEPE WYSZUKIWANIE” 
 

PRZYWÓDZTWO, INICJATYWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZAUFANIE 

Celem jest nauczenie przywództwa i inicjatywy młodych ludzi 

Zadanie pomoże liderom zespołów rozwijać umiejętności przywódcze, budować pewność siebie 

oraz wyznaczać właściwe zadania i instrukcje, aby skutecznie osiągać swoje cele..  

Zespół nauczy się ufać i polegać na liderze, który prowadzi ich w osiąganiu celów. 
 

Rada: 10-25 uczestników/ 40 min / materiały do przygotowania: duża przestrzeń; opaski na oczy; 
zabawki pluszowe  
 

Wprowadzenie: 

● Ćwiczenie można wykonać ze wszystkimi uczestnikami lub podzielić zespół osób na 
grupy; 

● Wybierz jednego lidera z grupy/każdego zespołu i wyjaśnij zadanie; 
● Oczy każdego uczestnika oprócz lidera zasłoń opaską; 
● Uczestnicy ustawiają się w linii z rękami na ramieniu osoby stojącej przed nimi; 
● Lider jest pierwszą osobą w kolejce, ponieważ nie ma zawiązanych oczu i prowadzi 

resztę grupy. Mogą kierować uczestników po pokoju z wieloma schodkami i 
przeszkodami, aby uczynić trasę bardziej skomplikowaną. Przedmioty, takie jak miękkie 
zabawki, są porozrzucane po pokoju i muszą zostać podniesione przez uczestników z 
zawiązanymi oczami; 

● Zadaniem lidera jest prowadzenie kolejki tak, aby zebrać wszystkie przedmioty 
znajdujące się w pomieszczeniu. Prowadzący poruszając się po sali zatrzymuje linię tak, 
że u jednej ze stóp uczestników znajdują się przedmioty. Lider następnie ogłasza, który 
uczestnik musi się schylić, aby znaleźć przedmiot u swoich stóp. Zadaniem jest zebranie 
wszystkich przedmiotów pomieszczeniu. Zadaniem uczestników jest zaufanie do lidera i 
dokładne wykonywanie swoich obowiązków, tak aby cały zespół mógł szybciej dotrzeć 
do celu (30 min). 
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Reflekcja grupy uczestniczącej: po zajęciach nie zapomnij o krótkim podsumowaniu. Najpierw 

zapytaj lidera(ów), jak to jest ukończyć misję, co było łatwe podczas zadania i jakie trudności 

napotkano podczas prowadzenia innych? Czy praca lidera jest łatwa czy trudna? Po drugie, 

poproś uczestników, aby zastanowili się nad swoją podróżą podczas ćwiczenia – jakie są ich 

komentarze na temat tego procesu? 

Uczestnicy mogą omówić, w jakim stopniu umiejętności przywódcze zostały wykorzystane w 

zadaniu. Czy wszyscy uczestnicy mają takie umiejętności? Czy potrafią pokierować zespołem i 

samemu wzbudzić zaufanie? (10 min). 

 

 

 
Rady dla prowadzącego 

● Przed rozpoczęciem zajęć przygotuj wolną przestrzeń, w której możesz swobodnie się 
poruszać, aby uniknąć kontuzji i upewnij się, że uczestnicy pozostaną bezpieczni z 
zawiązanymi oczami; 

● Przedmioty na podłodze powinny być miękkimi zabawkami, które nie zranią 
uczestników; 

● Możesz przeprowadzić kilka rund tego ćwiczenia, aby umożliwić różnym uczestnikom 

wypróbowanie roli lidera – czy uczestnikom z zawiązanymi oczami będzie łatwiej 

prowadzić innych, jeśli znają już trasę i zadania? 

 

 


