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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 14 lutego - Walentynki: cichy wielbiciel
Cele ćwiczenia: zabawy długoterminowej, która znakomicie integruje zespół; umiejętność szukania sprzymierzeńców,
ćwiczenia empatii; umiejętność dochowania tajemnicy; ćwiczenie lojalności.
 Czas przeznaczony na ćwiczenie: instrukcja z losowaniem ok. 15 min.; przygotowanie - nie mniej niż tydzień; finał ok. 
25 min. 
Przebieg ćwiczenia:
Tydzień lub wcześniej niż wypada Dzień Zakochanych przeprowadź w klasie losowanie. Każdy losuje karteczkę 
z nazwiskiem kolegi i zachowuje w tajemnicy, kogo wylosował. Możesz się przyłączyć, jeśli chcesz tego ty i klasa. 
W czasie zabawy stajemy się „cichymi wielbicielami/ przyjaciółmi” osoby, którą się wylosowało.
Zadaniem każdego przyjaciela jest jak najczęściej okazywać dowody życzliwości wylosowanej osobie, ale tak, aby ona nie
zorientowała się, kto jest jej cichym wielbicielem. W trakcie zabawy postawcie na waszą kreatywność. Można pisać
wierszyki, przygotowywać laurkopodobne upominki, zamawiać piosenki w radiowęźle czy u bardziej uzdolnionych muzycznie
kolegów, samodzielnie przygotowywać smakołyki itd. Jako organizator możesz zadbać, by każdego dnia (co drugi dzień)
znalazł się czas na prezentację dowodów życzliwości. Wtedy obdarowani opowiadają, co miłego ich spotkało ze strony
cichych przyjaciół. I ewentualnie im dziękują.
W dniu św. Walentego następuje ujawnienie. Możesz wtedy zrobić krąg, w którym każdy uczestnik zabawy zgaduje,
przedstawia domysły – kto był jego cichym wielbicielem. Jeśli nie zgadnie, cichy przyjaciel ujawnia się sam. 
Wtedy to on 
z kolei zgaduje, kto był jego cichym przyjacielem itd.
Po ujawnieniu wszystkich uczestników zabawy możesz zadać kilka pytań w rodzaju: Co czułeś jako obdarowany, 
a co jako obdarowujący? W której roli czułeś/aś się lepiej, na czym polegała różnica?
Co było dla ciebie największym zaskoczeniem? Jakie miałeś podejrzenia co do swojego cichego wielbiciela? 
Komu zabawa się nie podobała, dlaczego?
Istnieje też wersja klasowa zabawy. Klasy w określonej szkole losują siebie nawzajem i przygotowują w tajemnicy
niespodzianki dla siebie. To mogą być podchody, challenge i inne zabawy. Odbywają się one w ustalonym dniu 
np. 14 lutego.
 

 
 


