
Cele: 
-	Pokonywanie	barier	

-	Dynamika	grupy,	współpraca,	dobra	zabawa	

Liczba	uczestników:	od	16	osób	

Czas	trwania:	20-25	minut	

Materiał:	Flipchart,	markery	w	trzech	kolorach	
	

Przebieg	ćwiczenia:	Na plakacie malujemy wiewiórkę i schemat domku dla wiewiórki, domkiem są 
osoby stojące twarzami do siebie, mają uniesione ręce, które łączą nad wiewiórką na kształt dachu. W językach 
obecnych na spotkaniu wypisujemy słowa: „lewo” jako lewą część domku, „prawo” jako prawą część domku a 
„wiewiórka” w środku i zapisujemy jeszcze jedno słowo, którego będziemy używać jest nim „trzęsienie ziemi”. Słowa 
„wiewiórka”, „prawo”, „lewo”,” trzęsienie ziemi” będą przećwiczone. Najpierw osoba prowadząca ćwiczenie czyta te 
słowa w swoim języku ojczystym, natomiast odpowiednie słowa w innych językach będą czytane przez uczestników 
w ich języku ojczystym. Wszystkie słowa są czytane minimum 3 razy intonując 3 różne emocje a grupa za każdym 
razem je powtarza. Uczestnicy utworzą dowolne grupy 3 osobowe rozproszone po całej sali. Każda osoba przyjmuje 
jedną z trzech ról: w środku wiewiórka, a po prawej stronie, w kierunku w którym patrzy wiewiórka, jedna osoba, 
jako ”prawo” natomiast po lewej stronie druga osoba jako „lewo”. Obie te osoby po prawej i lewej stronie wiewiórki 
podnoszą ręce do góry i budują nad będącą w półprzysiadzie wiewiórką dach. Warto zwrócić uwagę, aby 3 osobowe 
grupy stały w sposób rozproszony po całej przestrzeni, w której odbywa się ćwiczenie. Prowadzący/prowadząca 
ćwiczenie stoi mniej więcej w środku i krzyczy któreś ze słów „prawo” lub ” lewo” lub „wiewiórka”, wszystkie osoby 
które mają tą rolę starają się zmienić miejscami ,osoba prowadząca stara się też zająć odpowiednie miejsce, w ten 
sposób pozostaje jedna osoba bez swojego miejsca i ta osoba kontynuuje ćwiczenie i krzyczy któreś ze słów. Jeśli 
osoba prowadząca krzyknie „trzęsienie ziemi” wszyscy zmieniają swoje miejsca i oczywiście możliwe jest przyjąć 
nową rolę. W zależności od znajomości obecnych języków możemy ćwiczyć każdy język po kolei lub mieszać języki, 
ale każdy mówi tylko w języku obcym.	
Warianty:  Słownictwo może być zmienione i dopasowane do tematyki spotkania.  
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