
Cele: 
-	Pokonywanie	barier	

-	Nauka	języka	(liczby),	wspomaganie	dynamiki	grupy	

Liczba	uczestników:	Min.	20	osób	

Czas	trwania:	Ok.	30	minut	

Materiał:	Flipchart,	czapka	lub	piłka	lub	inny	przedmiot.	

Przebieg	ćwiczenia:	Na wcześniej przygotowanym plakacie wypisujemy liczby od 1 do… 
(dopasować do wielkości grupy) a obok każdej liczby wpisujemy jej nazwę w 2 lub 3 językach obecnych na 
spotkaniu (pamiętamy o kodzie kolorów). Wybieramy bezpieczną przestrzeń, odpowiednio duża sala lub na 
zewnątrz. Na początku wszyscy ćwiczą wymowę kolejnych liczb jedna osoba z grupy czyta w języku ojczystym a 
cała grupa powtarza (2-3 razy ze zmienną intonacją). Prowadzący/prowadząca dzieli grupę uczestników 
ćwiczenia na 2 równoliczne mieszane zespoły (zespoły muszą mieć taką samą liczbę uczestników). W każdym 
zespole jednej osobie zostaje przyporządkowana 1 liczba z plakatu. (przeciwny zespół nie powinien wiedzieć kto 
jaką liczbę otrzymał).	Grupy stają naprzeciwko siebie w odległości ok. 10 m w linii a po środku leży „czapka”. 
Prowadzący/prowadząca ćwiczenie wywołuje głośno jedną liczbę z plakatu, wtedy 2 osoby którym ten numer 
został przypisany próbują jak najszybciej złapać i przynieść ją ze sobą za linię swojej drużyny.	Jeśli jej się to uda 
to jej grupa otrzymuje punkt (można tylko dotknąć czapki i temu kto to pierwszy zrobił przyznać punkt). Jeśli 
każdy uczestnik co najmniej raz brał udział w łapaniu czapki czas na zmianę języka.	
Uwagi: W grupach zaawansowanych językowo można od początku mieszać języki w pozostałych przypadkach 
warto spróbować ten wariant na koniec ćwiczenia. W ćwiczeniu chodzi o konkurencję, więc team prowadzący 
powinien kontrolować reguły ćwiczenia. Podać informację uczestnikom, że to o tylko zabawa i zalecić 
ostrożność. 	

Warianty: Można dać szansę uczestnikowi przeciwnej grupy, wprowadzając regułę, że jeśli przeciwnik zdoła dotknąć 
osobę z czapką zanim ona dobiegnie do swojej linii to punk należy przyznać drużynie przeciwnej. Można przydzielać 
numery na nowo, można wywoływać liczby szeptem, rytmem, obrazkiem, …. 

Po zakończeniu ćwiczenia:  

- Plakat z liczbami pozostaje w sali seminaryjnej na cały czas spotkania i może być inspiracją do innych gier 
związanych z liczbami.  
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