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ĮŽANGA

Kasdien žiniasklaidoje galime išvysti švenčiančias komandas. Krepšinio finalininkai neša savo trenerį,  
alpinistai tvirtina Lietuvos vėliavą Montblano viršukalnėje, „Gazelė 2013“ laimėtojai atidarinėja šampa-
ną... Visas šias pergales sieja aktyvus komandinis darbas ir bendradarbiavimas. 

Greičiausiai jau girdėjote, kad net 63% vidutinių ir 56% stambių Lietuvos įmonių koncentruojasi į indivi-
dualų darbą. Tai yra pagrindinis „stabdis“ kuriant gerą veiklos atmosferą ir siekiant panaudoti komandos 
potencialą. Noriu Jus pagirti. Jūsų pasirinkimas atsisiųsti šią knygutę yra įrodymas, jog Jūs suprantate 
bendradarbiavimo svarbą ir siekiate didinti komandinės veiklos efektyvumą. Knygoje rasite įvarių ko-
mandinių žaidimų, kurie padės ne tik susipažinti, bet ir įveikti rimtus bei atsakingus komandos forma-
vimo uždavinius. Skaitydami mano patarimus sužinosite, kokio papildomo pasiruošimo reikėtų, kokios 
priemonės bus reikalingos, su kokiomis grėsmėmis galite susidurti. Knyga parengta praktiškai, todėl 
vertinga tiek naujiems kolektyvams, tiek ir didelių įmonių vadovams.

Kviečių taikyti pateiktas užduotis ir žengti pirmuosius žingsnius vardan efektyvios, vieningos, ir svar-
biausia – laimingos komandos titulo. 

Renginių vedėjas Saulius Bagdonas

Talentas padeda laimėti žaidimus.
Protas ir komandinis darbas padeda laimėti čempionatus.

Maiklas Džordonas
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SUSIPAŽINIMO ŽAIDIMAI

Antklodė 

Tikslas: įsidėmėti vardus.
Trukmė: 15 minučių.
Priemonės: antklodė, neperšviečiama užuolaida ar lengvas kilimas, 
dvi skarelės.

Žaidimo aprašymas.

Pirmas variantas (lengvesnis, kai grupės nariai mažai pažįsta vieni kitus): Grupė suskirstoma į dvi ko-
mandas, jų nariai sutupia ar susėda ant grindų vieni prieš kitus. Tarp komandų antklodė laikoma taip, 
kad viena komanda nematytų kitos. Kiekviena komanda turi tylomis išsirinkti po vieną žmogų, kuris eis į 
priekį ir nusileidus antklodei, turės atspėti pirmasis, kas iš kitos komandos yra priešais jį. Tas, kuris nuro-
dė klaidingą priešininko vardą arba pasakė antras, eina į priešininkų komandą. Laimi komanda, kurioje 
yra daugiau žaidėjų.
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Antras variantas (sudėtingesnis, kai grupės nariai geriau vieni kitus pažįsta): Žmonėms, ei-
nantiems prie antklodės spėti priešininko vardo, užrišamos akys. Palietę vienas kitą, turi at-
spėti priešininko vardą. Pirmas atspėjęs vedasi priešininką į savo komandą.

Atspėk, kas esi

Tikslas: prieiti prie kuo daugiau dalyvių ir su jais pasikalbėti.
Trukmė: 20 minučių.
Priemonės: lipnūs lapeliai ir rašiklis.

Žaidimo aprašymas.

Kiekvienam žaidėjui ant kaktos ar nugaros priklijuojamas 
lapelis su užrašu, kas jis toks yra (galima pasirinkti temą, 
pvz., istoriniai veikėjai, politikai, animacinių filmukų, me-
ninių filmų ar knygų herojai). Tikslas – išsiaiškinti, kas toks 
esi. Tam, kad išsiaiškintum, turi eiti prie kitų žaidėjų ir už-
duoti jiems klausimus. Į klausimus žaidėjai gali atsakyti 
tik „Taip“ arba „Ne“. Vienam žaidėjui gali užduoti tik vieną 
klausimą. Išgirdęs atsakymą turi eiti prie kito žaidėjo.

Saulius pataria:
Stenkitės iš anksto apsibrėžti 

temą, pvz., statybos, aktoriai, jei 
norite baigti greičiau. Jei norite rim-
čiau pasukti galvą, neapsibrėžkite 
srities – bus tikrai sunku. Beje, kad 

nenuobodžiautų pirmieji atspė-
ję, kai tik jie atspės, galite 

pradėti iš naujo.

Saulius pataria:

Jeigu dalyviai nesugalvoja, 
kad gali persirengti kito drabu-

žiais, kad gali nebūtinai sėdėti, bet 
ir gulėti, galite jiems patarti. Bus 

tikrai smagiau!
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Gandai (aš girdėjau, kad Bilas Geitsas mėgsta Coca-colą)

Tikslas: įsidėmėti vardus.
Trukmė: 15 minučių.
Priemonės: Coca Colos buteliukas arba koks nors kitas daiktas.

Žaidimo aprašymas. Visi susėda (sustoja) ratu. Vienas 
dalyvis (pirmasis), laikydamas rankoje buteliuką Coca 
Colos, sako: „Aš esu Jonas, ir aš girdėjau, kad Bilas Geit-
sas mėgsta Coca Colą.“ Ir perduoda buteliuką greta sėdin-
čiam dalyviui. Šis paima buteliuką ir sako: „Aš esu Petras. 
Jonas man sakė, kad Bilas Geitsas mėgsta Coca Colą“. Ir 
perduota buteliuką kitam dalyviui. Šis sako: „Aš esu Mar-
tynas. Petras man sakė, kad Jonas yra girdėjęs, jog Bilas 
Geitsas mėgsta Coca Colą“. Ir t.t.

Vietoj Coca Colos buteliuko gali būti bet koks kitas objek-
tas; tada atitinkamai pakeičiamas tekstas.

Saulius pataria:

Jei mėgstate kitą gėrimą, 
galite duoti kitą pavadinimą. 

Taip pat jei norite lygių teisių, 
burtų keliu ištraukite pirmąjį 

pradedantį dalyvį.
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Lapai ant galvos

Tikslas: įsidėmėti vardus, sužinoti daugiau 
apie kitus dalyvius.
Trukmė: 15 minučių.
Priemonės: po lapą popieriaus (A4) ir rašiklis 
kiekvienam dalyviui.

Žaidimo aprašymas. Visi gauna po lapą popieriaus ir rašiklį. 
Ant lapo didelėmis raidėmis užrašo savo vardą. Visi atsistoja, už-
deda lapą popieriaus sau ant galvos ir vaikšto arti kitų dalyvių; 
prilaikyti lapą ranka ar kaip nors pritvirtinti negalima. Kai lapas 
nuo galvos nukrenta, pats lapo savininkas negali jo pakelti – 
pakelti gali tik kitas žaidimo dalyvis. Kitas dalyvis pakelia nuo 
žemės lapą, perskaito lapo savininko vardą, kreipiasi į jį vardu ir 
užduoda apie jį vieną klausimą; atsakymą parašo ant lapo, už-
deda lapą ant lapo savininko galvos ir eina toliau.

Petras suvalgė mūsų sumuštinį

Tikslas: įsidėmėti vardus.
Trukmė: 10 minučių.

Saulius pataria:

Žaidimas skirtas visai nepa-
žįstamai grupei.

Saulius pataria:

Galite pasiimti ir tikrą sumuš-
tinį (bus smagiau). :)

Žaidimo aprašymas. Visi susėda ratu. Pasirenkamas vieno 
dalyvio vardas, pvz., Jonas. Visi ritmiškai ploja rankomis per 
šlaunis ir kartu skanduoja: „Jonas suvalgė mūsų sumuštinį“. 
Tada Jonas klausia visų: „Kas aš?“  Visi:  „Taip, tu“. Jonas: „Ne, 
ne aš“. Visi: „O kas?“ Tada Jonas greitai parodo į kitą dalyvį 
ir šūkteli jo vardą, pvz., Petro. Visi toliau ritmiškai ploja per 
šlaunis ir pradeda skanduoti: „Petras suvalgė mūsų sumuš-
tinį“. Ir t.t.
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      SUSKIRSTYMO ŽAIDIMAI

Gimimo data

Tikslas: suskirstyti komandą į 2 (4) grupeles.
Trukmė: 1 minutė.

Žaidimo aprašymas. Lyginę dieną gimę eina į vieną grupe-
lę, nelyginę – į kitą. Kitas variantas: į grupeles susiskirto pagal 
tai, kurį metų laiką gimė: žiemą, pavasarį, vasarą ar rudenį 
(grupelės gali gautis nelygios).

Gyvūnų parodija

Tikslas: suskirstyti komandą po 2–5 dalyvius.
Trukmė: 5 minutės.
Priemonės: kortelės su pavadinimais gyvūnų, ku-
riuos nesunku pavaizduoti pantomima: šuo, jautis, 
sliekas, gandras, varlė ir pan. Vienodų kortelių tiek, 
kiek vienoje grupelėje turės būti žmonių (2–5).

Saulius pataria:

Žaidimas skirtas greitam su-
skirstymui.

Saulius pataria:

Korteles pasiruoškite iš anks-
to arba galite duoti nupiešti 
kiekvienam (gali būti labai juo-

kinga).
Žaidimo aprašymas. Kortelės sumaišomos. Visi 
traukia po vieną kortelę, tylėdami perskaito savo gy-
vūno pavadinimą, niekam nesako. Pagal komandą, 
visi vienu metu, pradeda nebyliai vaidinti nurodytą 
gyvūną ir žiūrėti, ką vaidina kiti – taip susiranda savo 
porininką ar grupelės narius.

Po vieną mes esame lašeliai. Kartu mes esame vandenynas. 

Autorius nežinomas
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Gyvūnų garsai

Tikslas: suskirstyti komandą po 2–5 dalyvius.
Trukmė: 5 minutės.

Priemonės: kortelės su pavadinimais gyvūnų, kurių 
garsus lengva pamėgdžioti: šuo, katė, gaidys, višta, 
kiaulė, karvė, gegutė, varlė ir pan. Vienodų kortelių 
tiek, kiek vienoje grupelėje turės būti žmonių (2–5).

Žaidimo aprašymas. Kortelės sumaišomos. Visi trau-
kia po vieną kortelę, perskaito savo gyvūno pavadini-
mą, niekam nesako. Pagal komandą, visi vienu metu, 
pradeda skleisti nurodyto gyvūno balsą ir kartu klau-
sosi kitų skleidžiamų garsų – taip susiranda savo pori-
ninką ar grupelės narius.

Kortos

Tikslas: suskirstyti komandą į dvi, tris ar keturias grupeles.
Trukmė: 3 minutės. 
Priemonės: kortų kaladė.

Žaidimo aprašymas. Priklausomai nuo to, į kelias grupeles reikia suskirstyti komandą, atrenkamos kor-
tos su 2, 3 ar keturias ženklais; skirtingų ženklų kortų turi būti po tiek pat; iš viso kortų tiek, kiek dalyvių. 
Atrinktos kortos išmaišomos. Dalyviams duodama traukti po vieną kortą. Kai visi jau turi po kortą, susto-
ja į grupeles pagal turimus ženklus.

Saulius pataria:

Nenaudokite šio žaidimo dar 
„ledų nepralaužusių“ žmonių kom-

panijoje. Šis žaidimas priverčia per-
žengti per save. :)
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Lipdukai

Tikslas: suskirstyti dalyvius poromis (po tris, po keturis).
Trukmė: 3 minutės.

Priemonės: kortelės su priklijuotais lipdukais. Ant vie-
nos kortelės – vienas lipdukas. Kortelės porinės – ant 
dviejų kortelių toks pat lipdukas (arba po tris variantus, 
arba po keturis).

Linksmesniam variantui – lipdukai, vaizduojantys skirtin-
gas veido išraiškas.

Žaidimo aprašymas. Kortelės sumetamos į maišelį. Visi 
aklai traukia po vieną kortelę. Tada ieško, kas turi tokią 
pačią kortelę (ar korteles). 

Linksmesnis variantas: dalyviai nustato savo veido išraiš-
ką tokią, kokią nupiešta lipduke. Ieško sau poros, žiūrė-
dami į kitų veidus ir mėgindami atrasti tokią pačią veido 
išraišką nutaisiusį žmogų (žmones).

Saulius pataria:

Nenaudokite šio žaidimo dar 
„ledų nepralaužusių“ žmonių 

kompanijoje. Šis žaidimas priverčia 
peržengti per save. Būkite prieš 

tai padarę kelis žaidimus, pa-
dedančius gauti pasiti-

kėjimo Jumis.
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    DINAMIŠKI ŽAIDIMAI

Buitinės technikos parduotuvė

Tikslas: įtraukti dalyvius į veiksmą.
Trukmė: 10 min.
Priemonės: papildomos priemonės nereikalingos.

Žaidimo aprašymas. Visi sustoja ratu, vienas stovi viduryje. Stovintis viduryje pirštu parodo į kurį nors 
dalyvį ir sako vieną iš figūrų. Jei nurodytas asmuo ir greta jo stovintys greitai padaro nurodytą figūrą, 
stovintysis viduryje rodo į kitą dalyvį pirštu ir sako kitą figūrą. Jei kas nors suklysta ar greitai nepadaro 
savo figūros dalies, pakeičia stovintįjį viduryje. Žemiau išvardintos 5 figūros; kiekvieną iš jų turi padaryti 
trys žmonės: viduriniąją dalį daro nurodytas asmuo, o greta stovintieji rodo šonines figūros dalis.

a) Skrudintuvas. Du šoniniai susikabina rankomis; viduri-
nis šokinėja it duona iš skrudintuvo.

b) Skalbyklė. Du šoniniai susiima už rankų ir padaro verti-
kalų ratą (viena rankų pora viršuje, kita apačioje) it skal-
byklės stiklą. Vidurinysis suka galva it skalbinių masė.

c) Laikrodis. Du šoniniai atsistoja šonu, ištiesia rankas 
vienas kito link (lyg uždaro rankomis vidurinįjį), o tada 
rankas atidaro it laikrodžio dureles. Vidurinysis išeina 
pro atidarytas „dureles“ ir pasako „kūkū“.

d) Mikseris. Vidurinysis iškelia rankas virš dviejų gretimų 
kaimynų galvų, o pastarieji sukasi aplink savo ašį.

e) „Popkornas“. Du šoniniai makaluoja rankomis it maišy-
tų popkornus, o vidurinis šokinėja, mosikuoja ranko-
mis ir šaukia „Puk! Puk! Puk! Puk! Puk! Puk!“.

Saulius pataria:

Galite sugalvoti ir kitokių  
vaidmenų, pvz., kai parodo į tave 

ir sako „Džeimsai“, tu turi sudėti 
rankas. Lyg laikytum pistoletą ir pri-
glausti prie veido, o šalia esantys 

dalyviai prisglaudžia ir sako 
„O Džeimsai“ :)
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Degtukų ieškojimas

Tikslas: skatinti azartą, įtraukti visus dalyvius į aktyvų veiksmą
Trukmė: 20–30 min.
Priemonės: 40 degtukų; kelios patalpos arba pažymėti lauko plotai.

Saulius pataria:

Jei yra daugiau dalyvių, galite 
paimti dvi degtukų dėžutes. Taip 

pat galite vis pametinėti  degtukų, 
kad atrodytų, lyg jie dygsta iš kažkur.

Svarbu saugumas. Neleiskite vie-
nas kito stumdyti, užtengti 

degtukų.

Žaidimo aprašymas. Keliose patalpose paslepiama 40 
degtukų (arba keliuose lauko plotuose). Grupė padalija-
ma į dvi grupeles: kiaules ir kates; grupelė išsirenka sau 
po vadovą. Grupės varžosi, kuri atras daugiau degtukų. 
Degtukų ieško visi, tačiau paimti degtukus gali tik vado-
vai. Grupės komunikuoja tik kačių kniaukimu arba kiau-
lių kriuksėjimu. Radusi degtuką, paprasta „kiaulė“ turi 
savo kriuksėjimu pasikviesti „kiaulių vadą“ paimti deg-
tuko, kartu turi stengtis, kad jos kriuksėjimo neišgirstų 
katės, mat greičiau už „vyriausiąją kiaulę“ atbėgęs „kačių 
vadas“ gali pirmas pagriebti degtuką. Laimi greičiau su-
rinkusieji visus degtukus.

Komandinis darbas dalina užduotis ir dauginą sėkmę. 
Autorius nežinomas
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Figūros

Tikslas: aktyviai kurti jaukią dalyvių tarpusavio atmosferą.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. A) Pagal komandą visi pradeda judėti (šokinėti, šuoliuoti, tupinėti ir pan.); vadovui 
pasakius „stop“ visi sustingsta toje pozoje. B) Pagal komandą visi pradeda daryti figūras po 2–3 žmones 
ar net visi vieną figūrą; pasakius „stop“ visi sustingsta toje pozoje. C) Pagal komandą visi prideda skleisti 
kokį juokingą garsą;  „kitą“ – ima skleisti kitokį garsą.

Fli fla

Tikslas: aktyviai kurti jaukią dalyvių tarpusavio atmosferą.
Trukmė: 5 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Visi stovi ratuku, atsisukę į priešais esančio žmogaus nugarą ir sudėję rankas prie-
šais esančiam ant pečių. Judėdami į priekį visi turi sakyti tokius žodžius ir prie jų daryti tokius judesius:

„Fli“  – dešinę koją į priekį;

„Fla“ – kairę koją į priekį;

„Fli Fla“ – abu judesiai kartu;

„Čiumbi“ – pilvas atkišamas į priekį;

„Čiumbi“ – pilvas atkišamas atgal;

„Čiumbi“ – pilvas vėl atkišamas į priekį;

„Flauti“ – pasilenkiama į dešinį šoną;

Saulius pataria:

Būtinai prieš fizinius prati-
mus paklauskite dalyvių apie jų 
sveikatą. :)
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„Flauti“ – pasilenkiama į kairįjį šoną;

„Flauti“ – vėl pasilenkiama į dešinįjį šoną.

Tada vienas žingsnis žengiamas į vidurį ir žingsneliai daro-
mi iš naujo, tol, kol visi žaidėjai bus susispaudę ir susilietę 
pilvais vienas su kitu. Tada atsisėda vieni kitiems ant kelių 
ir žingsneliai vėl kartojami iš naujo.

Formulė-1

Tikslas: aktyviai kurti jaukią dalyvių tarpusavio atmosferą.
Trukmė: 3 min.
Priemonės: dalyvių motyvaciją didina chronometras.

Žaidimo aprašymas. Visi sustoja glaudžiu ratu. Pirma-
sis staigia sukdamas galvą iš dešinės į kairę kaip Formulę 
suzyzia „Bžžžž!!!“. Jo kairysis kaimynas kartoja tą patį. Taip 
ratu nuvilnija „Bžžžž!!!“ banga. Reikia stengtis tai atlikti 
kuo greičiau; galima matuoti chronometru vienos ban gos 
trukmę ir siekti rekordo.

Saulius pataria:

Energingai motyvuokite 
komandą tai padaryti kuo grei-
čiau. Labai pakelia ūpą.

Saulius pataria:

Atsižvelkite į auditoriją, nes 
kai kuriems žaidimas gali būti 
per sunkus fiziškai, kai kuriems 

sunku peržengti komforto 
zoną.
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Zombiai

Tikslas: prajudėti, pašūkauti, išlieti susikaupusią energiją.
Trukmė: 7 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Saulius pataria:

Smagaus žaidimo J grįžkime į 
vaikystę.

Žaidimo aprašymas. Visi sustoja ratu. Vienas pradeda šuo-
liuoti rato viduryje, šuoliuodamas nuo vieno žaidėjo prie 
kito ir ieškodamas aukos; tuo metu visi kartoja: „Zombiai, 
zombiai, zum zum zum“. Galiausiai zombis nusižiūri auką 
ir kuo garsiai suklykia jai į veidą; auka atgal turi suspiegti 
pirmajam zombiui. Zombis apsisuka ir šuoliuoja toliau; už 
jos nugaros paskui jį šuoliuoja ir naujasis zombis. Vėl visi 
kartoja „Zombiai, zombiai, zum zum zum“. Radęs antrąją 
auką pirmasis zombis vėl visa gerkle suspiegia jai į veidą, 
auka atsako tuo pačiu; tada pirmasis zombis apsisuka ir 
suspiegia į veidą antrajam zombiui, šis savo ruožtu irgi su-
spiegia pirmajam į veidą. Dabar antrasis zombis apsisuka ir 
pradeda šuoliuoti pirmas, o už jo nugaros paskui šuoliuoja 
pirmasis ir trečiasis zombiai. Vėl visi kartoja tuos pačius žo-
džius; o trečiasis zombis ieško sekančios aukos. Žaidimas 
tęsiasi tol, kol galiausiai visi prisispygavę pavirsta zombiais. 
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Atomai ir molekulės

Tikslas: susipažinti, pastebėti vienas kito išorines ir atrasti vidines savybes.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas: Pagal muziką grupės nariai tarsi atomai juda chaotiškai. Muzika pritildoma ir pa-
skelbiamas koks nors požymis, pagal kurį atomai sudaro mokelukes – grupeles, į kurias žmonės susieina 
pagal tą požymį. Grupės nariai kuriam laikui gali susikibti rankomis. Kai muzika pagarsinama, molekulės 
išyra ir atomai vėl juda chaotiškai. 

Pastaba. Požymiai gali būti patys įvairiausi, priklausomai nuo to, ką norima sužinoti, išsiaiškinti. Pa-
prastai einama nuo išorinių prie vidinių požymių. Pvz., kieno rudos (žalios, mėlynos) akys, kieno tamsūs 
(šviesūs) plaukai, kas turi laikrodžius (žiedus, auskarus), kam patinka „Skylė“, kas turi brolių ar seserų, kas 
augina namuose gyvūnus ir t.t. Požymius galima susieti su tema ir jau šio žaidimo metu išsiaiškinti gru-
pės narių požiūrį vienu ar kitu klausimu. Taip pat galima išsiaiškinti tam tikrus organizacinius klausimus, 
prie kurių nereikės grįžti vėliau. Pvz., kas dar neapsigyveno kambariuose, kas yra vegetarai ir t.t. Paskuti-
nis požymis gali būti: kas jau yra pasiruošęs grupės darbui. 

„Molekulės“ nebūtinai susikimba rankomis ir sudaro ratelius. Grupės nariai gali sudaryti vieną molekulę, 
kurioje visi išsirikiuoja į vieną eilę. 

Trapios šakelės, apjungtos į pluoštą, tampa neperlaužiamos. 
Kenijos liaudės patarlė
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SUTELKIANTYS DĖMESĮ ŽAIDIMAI

Siunčiu laišką

Tikslas: padėti dalyviams susikaupti.
Trukmė: 15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Grupė sustoja ratu ir susikabina rankomis. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje. Kuris 
nors žaidėjas pradeda žaidimą sakydamas „Siunčiu, siunčiu laišką... (pasako kurio nors žaidėjo vardą)“. 
Laiško negalima siųsti kaimynui. Laiškas siunčiamas rankos paspaudimu taip, kad viduryje esantis žaidė-
jas nepastebėtų. Viduryje esančio žaidėjo tikslas yra išsiaiškinti kas turi laišką. Jei jis įtaria, kad laiškas yra 
siunčiamas kažkurio žaidėjo, pasako tai. Jei atspėja, tai tas žaidėjas, kuris tuo metu persiuntė laišką, eina 
į rato vidurį. Jei laiškas sėkmingai nukeliauja adresatui, pastarasis siunčia laišką kitam žaidėjui. 
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Stop-Go

Tikslai: 1) padėti grupei susikoncentruoti po per- 
 traukos ir vėl grįžti prie darbo;

2) parodyti skirtumus tarp grupės narių ir 
pabrėžti kiekvieno svarbą grupei.

Trukmė: 10–15 min. 
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.
Vieta: didesnė patalpa, kad būtų vietos judėti. 

Žaidimo aprašymas. Visi žaidėjai laisvai juda patalpoje. 
I etapas. Bet kuris žaidėjas gali pasakyti „Stop“ ir visi žaidėjai sustingsta tokiose pozose, kokiose tuo 

metu buvo. Kai visi sustingsta, bet kuris žaidėjas gali pasakyti „Go“, ir visi žaidėjai laisvai juda. 
II etapas. Vienam žaidėjui pasakius „Stop“, visi likusieji žaidėjai turi atsistoti tokioje pat pozoje kaip tas 

žaidėjas. Vienam žaidėjui pasakius „Go“, visi likusieji turi judėti pamėgdžiodami jo judesius. 
III etapas: Grupė nebekalba ir neatlieka jokių judesių. Visi žaidėjai turi stebėti aplinką ir sustoti tada, kai 

nors vienas žaidėjas sustoja, pajudėti tada, kai nors vienas žaidėjas pajuda.
Aptarimas. Galima daryti aptarimą, kuris etapas kiekvienam labiausiai patiko ir kodėl, pakomentuojant, 

kad mes skirtingi (vieni labiau mėgsta komanduoti žodžiu, kiti – paskatinti veiksmais, treti – 
daryti tylomis) ir randame skirtingą vietą komandoje, bet visi esame svarbūs.

Vaiduokliai

Tikslas: žaidimas labai tinka norint nuraminti grupės narius. 
Trukmė: 15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Saulius pataria:

Žaidimo aplinkoje neturi 
būti girgždančios grintys, kad 

vaiduokliai galėtų tyliai prieiti. 
Taip pat, kaip foną galite įjungti 

labai švelnią muziką, kad 
būtų sunkiau išgirsti 

vaiduoklį.

Žaidimo aprašymas. Du-keturi žaidėjai išrenkami būti 
vaiduokliais. Kiti žaidėjai išsivaikšto po žaidimo lauką ir su-
siranda vietą, kurioje atsistoja. Visi žaidėjai užmerkia akis. 
Vaiduokliai juda po žaidimo lauką ir stengiasi visus žaidėjus 
nužudyti prie kiekvieno žaidėjo pastovėdamas po 10 sekun-
džių. Jei žaidėjas nepajuto šalia stovinčio vaiduoklio, jis žūsta. 
Vaiduoklis paliečia žaidėjo galvą ir jis turi atsisėsti ant žemės. 
Jei žaidėjas įtaria, kad šalia jo stovi vaiduoklis, jis klausia: „Ar 
yra vaiduoklis šalia manęs?„ Jei žaidėjas teisus, tada jis pats 
tampa vaiduokliu. Jei neteisus, jis žūsta ir sėdasi ant žemės. 
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KOMANDOS SUTELKTUMĄ DIDINANTYS ŽAIDIMAI

Parodyti į tą patį žmogų

Tikslas: padėti susikaupti
didinti komandos sutelktumą.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Žaidėjai stovėdami ratu ir tylėdami, turi vie-
nu metu parodyti į vieną žmogų. Jeigu kuris nors žaidėjas parodo 
į kitą, žaidimas žaidžiamas iš naujo.

Parodyti tą patį ženklą (pirštų kombinaciją)

Tikslas: padėti susikaupti, didinti komandos sutelktumą.
Trukmė: 10–15 min.

Priemonės:  papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Žaidėjai stovėdami ratu ir tylėdami, turi vienu metu visi parodyti vienodą pirštų 
skaičių arba vienodą ženklą. Jeigu kuris nors žaidėjas parodo kitokį, žaidimas žaidžiamas iš naujo.

Saulius pataria:

Stebėkite, kad žmonės ne-
susikalbėtų sms ir t. t. Užduotis 
turi būti atliekama sąžiningai.
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Skaičiavimas be trejetų

Tikslas: padėti susikaupti, didinti komandos sutelktumą.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Visi sustoja ratu. Grupė turi suskai-
čiuoti iki 25, praleisdama skaičius, kuriuose yra nors vie-
nas trejetas (3, 13, 23), ir tuos, kurie dalijasi iš trijų (3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21, 24) – vietoj šių skaičių reikia suploti. Pir-
mas pradeda, sakydamas „vienas“, greta stovintysis sako 
„du“, o trečias tylėdamas suploja ir t.t. Jei kas nors suklysta 
(pasako skaičių, nors turėjo tylėdamas suploti), žaidimas 
pradedamas iš pradžių. Žaidimas baigiamas, kai be klaidų 
suskaičiuojama iki 25.

Skaičiavimas užsimerkus

Tikslas: padėti susikaupti, didinti komandos sutelktumą.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Visi sustoja ratu ir užsimerkia. Gru-
pė turi suskaičiuoti iki 25. Kuris nors dalyvis pradeda sa-
kydamas „vienas“, po pauzės kuris nors kitas dalyvis sako 
„du“. Jei vienu metu, skaičių pasako 2 dalyviai, skaičiavi-
mas pradedamas iš naujo. Grupė gali siekti savo rekordo, 
pvz., suskaičiuoti iki 100.

Sustoti pagal ūgį, amžių, gimimo datą

Tikslas: komandos sutelktumo didinimas.
Trukmė: 10–15 min.
Priemonės:  papildomos priemonės nėra reikalingos.

Žaidimo aprašymas. Dalyviai užsimerkę ir nesikalbėdami turi sustoja pagal ūgį, amžių, gimimo mėne-
sį ir t. t.

Saulius pataria:

Šis žaidimas – ypatingai sma-
gus. Matydami užsidegusią au-
ditoriją, galite pratęsti ir iki  50.

Saulius pataria:

Pasiruoškite rimtiems išban-
dymams. :)
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KOMANDINIAI ŽAIDIMAI

Akla abėcėlė

Tikslas: motyvuoti veikti komandiškai, atpažinti lyderius.
Trukmė: 15 min.
Priemonės: po raištį kiekvienam dalyviui, virvė. 

Žaidimo aprašymas: Grupės nariai užsiriša akis (arba užsimerkia), abiem rankom paima už virvės. Vado-
vas pasako grupei raidę ar figūrą, kurią grupės nariai turi sudaryti iš virvės. Jie patys nusprendžia, kada 
užduotis atlikta. Pratimas kartojamas keletą kartų, nurodant grupei skirtingas raides ar figūras. 

Diskusija 
1. Ar ši užduotis buvo lengvai įvykdoma? Kodėl? 
2. Kaip jūs įveikėte savo aklumą? 
3. Kas (kokie lyderiai) iškilo atliekant užduotį? 
4. Ar pažįsti fiziškai neįgalų žmogų? Ką užduotis padėjo suprasti? 

Pamokomasis momentas: Šiame pratime dalyviai ima labiau vertinti savo regėjimą ir pradeda labiau 
suprasti akluosius. Iškyla tokie pagrindiniai momentai: grupės darbas sunkiomis sąlygomis, neįgalumo 
kompensavimas grupės stiprybe, bendravimas, grupės lyderių dinamika. 

Alfa Beta

Tikslas. Tai simuliacinis kultūrinės integracijos žaidimas. Jis sukurtas Pentagone prieš daugelį metų ir 
ten vis dar naudojamas, ruošiant pareigūnus ar generolus, kurie turės atlikti misiją kitose šalyse. Tai yra 
intensyvus žmonių kultūrinio jautimo paruošimas kultūriniams skirtumams, padedantis adaptuotis.
Trukmė: pusdienis.
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Priemonės: dvi kortų kaladės. Viena kaladė – standartinių kortų kaladės kryžiai ir būgnai. Antra kala-
dė – specialiai padarytos kortos: 8 spalvų (baltos, geltonos, raudonos, žalios, mėlynos, violetinės, pilkos, 
juodos) kortos, ant kurių surašyti numeriai nuo 1 iki 7.
Žaidimo aprašymas. Sukuriamos dvi skirtingos kultūros, kuriose egzistuoja visiškai skirtingos normos 
ir požiūriai. Kada kiekvienos kultūros nariai yra išsiunčiami paviešėti kitoje kultūroje, jie susiduria su tais 
skirtumais ir jie yra priverčiami gyventi pagal tose kultūrose nustatytas taisykles. Šios situacijos leidžia 
delegatams pajausti tą jausmą, kuris būna vos atvykus į svetimą kultūrą ir psichologiškai paruošia tam 
šokui. Žaidimą veda trys vedantieji, kurie yra gerai susipažinę su žaidimo taisyklėmis. 

Žaidimo eiga
1. Pristatymas. Vienas iš vedėjų perskiria grupę į du lygius pogrupius. Vienas pogrupis yra Alfa kul-

tūra, kitas – Beta. Abi kultūros išsiskiria į skirtingas patalpas su vienu iš vedėjų. Trečias vedėjas turi 
matuoti žaidimo etapų laiką ir koordinuoti abiejų grupių atliekamas užduotis.

2. Kultūrų pristatymas. Grupėje esantys vedėjai pasako, kad jie nuo dabar turės gyventi gyvenimą 
ir elgtis pagal tam tikrų kultūrų normas. Jie turi pamiršti viską, kas jie iki šiol buvo, ir nuo šio mo-
mento elgtis tik pagal šio žaidimo taisykles. 

Alfa kultūra. Bendra charakteristika: harmonija, meilė, laimė, visuomeniškas gyvenimas, galią 
turi tik vyrai. 

•	 Šios visuomenės vadas yra vyriausias grupėje esantis vyras. 

•	 Vadas gali kreiptis į visus, tačiau niekas negali kreiptis į vadą. 

•	 Kiekvienas ant krūtinės turi turėti po popierėlį, kuriame vadas turi pasirašyti. Jei vadas nepa-
sirašo, vadinasi jūs nesate visuomenės narys.

•	 Vyrai gali kreiptis į vyrus ir į moteris.

•	 Moterys negali bendrauti su niekuo, jos turi stovėti atskirai.

•	 Kadangi jie myli vienas kitą, vyrai visuomet eina pas moteris ir kviečia jas žaisti. 

•	 Kai susitinkate, pasisveikindami jūs vieni kitus apsikabinate plačiai šypsodamiesi bei džiaugs-
mingai sveikindamiesi. 

•	 Praeidami pro žmogų jūs vienas kitą paliečiate. 

•	 Tada pradedate kalbėti apie vyrų sveikatą. Negalima minėti moters.

•	 Žaisti kortomis reikalingi mažiausiai du žmonės.

•	 Vadas išrenka žmones, kurie žais kortomis.

•	 Visi susėda į ratą ir pradeda žaidimą. 

•	 Visuomenės tikslas žaidžiant kortomis yra ne laimėti, o pabūti kartu.

Judėti iš vien yra pradžia. Išlikti kartu yra progresas. Dirbti kartu yra sėkmė. 
Henris Fordas
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Alfa kortų žaidimas.

•	 Žaidimas žaidžiamas su kryžių ir būgnų kortomis.

•	 Vadas pradeda maišyti kortas ir išdalina jas užverstas ant grindų.

•	 Žaidėjai dar kartą susimaišo savo kortas ir vėl padeda jas ant žemės nugarėlėmis į viršų. 

•	 Vadas atverčia savo pirmąją kortą.

•	 Tada atverčia kiti žaidėjai savo pirmąją kortą.

•	 Šio žaidimo pavadinimas – sutapk su vadu. Taigi, jei atverčiama korta sutampa su vado, vadi-
nasi laimėjo, o jeigu ne, tai – ne. 

•	 Visi pralaimėję turi atiduoti savo kortas laimėjusiems kaip trofėjų. Jeigu kam nors pritrūksta 
kortų, kiti gali paskolinti ir taip leisti pabaigti žaidimą. 

•	 Tas kortas, kurios buvo atverstos, pasiima vadas.

•	 Žaidimą galima žaisti vieną ar daugiau kartų.

•	 Pasibaigus žaidimui, žaidėjai vieni kitus pažymi parašu ant peties esančio lapelio.

•	 Kuo turi daugiau parašų, tuo esi labiau gerbiamas visuomenėje. 

•	 Jeigu kas nors nusižengia visuomenės taisyklėms, vadas parašo ant lapelio numerėlį.

•	 Jeigu kas nors labai nusižengia taisyklėms, vadas parodo naikinamąją kortą ir žmogus yra 
pašalinamas iš visuomenės. 

•	 Klaidos yra visiškai netoleruojamos. 

Beta kultūra. Bendra charakteristika: individualumas, lygybė, rimtumas, monotoniškumas, svar-
bu laimėti.

•	 Kiekvienas turi savo kodinį vardą, kuris yra sudaromas pagal pirmąsias vardo ir pavardės prie-
balses, bei bet kokių balsiu tarp jų. Pavyzdžiui, Alminas Runtautas bus Nugu, Nega, Nigo ar t. t.

•	 Kiekviena spalva taip pat turi kodinį pavadinimą:

Balta: ba, be, bė, bi, bo, bu. 

Geltona: ga, ge, gi, ...

Mėlyna: ma, me, mi, ...

Raudona: ra, re, ri, ...

Žalia: ža, že, ži, ...

Pilka: pa, pe, pi, ...

Juoda: ja, je, ji, ...

Violetinė: va, ve, vi, ...

Nė vienas mūsų nėra toks protingas kaip mes visi. 
Kenas Blančardas
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•	 Kiekvienas žmogus gauna po 10 skirtingų kortų su skirtingomis spalvomis. Tikslas – surinkti 
visas tos pačios spalvos kortas nuo 1 iki 7. 

•	 Surinkęs visą eilutę, atiduoda vedėjui visas kortas. Vedėjas tam žmogui skiria 10 taškų ir duo-
da 10 kitų kortų. 

•	 Kad surinktų kortas, žaidėjai turi jomis apsimainyti. 

•	 Tarpusavyje vienu metu gali mainytis tik du žmonės. 

•	 Kai du žmonės susitinka, jie turi dešine ranka paliesti kito žmogaus nosį, o kaire – ausį. Tuo pat 
metu tą patį daro kitas žmogus.

•	 Pirmasis pasisveikinęs žmogus prašo kortos tokia tvarka: pasako reikiamos kortos spalvos pa-
vadinimą ir pakartoja to žmogaus vardą, kurio prašo, tiek kartų, kokio skaičiaus reikia. Pavyz-
džiui, jūs šnekate su Marija Ašakaite (kodinis vardas, sakykime – Miša) ir jums reikia mėlynos 
kortos su skaičiumi 5. Sakote: mo-miša-miša-miša-miša-miša. 

•	 Jeigu tas žmogus neturi reikalingos kortos, paplekšnoja prašančiam per petį. Po to galima 
prašyti kortos vėl tuo pačiu būdu pradedant pasisveikinimu. 

•	 Jei žmogus turi reikiamą kortą, išima iš krūvos ir tuo pačiu būdu prašo jam reikalingos kortos. 
Kortomis galima apsikeisti tik tuo atveju, jeigu abu besimainantys turi vienas kitam reikalin-
gas kortas. 

•	 Jeigu mainai baigti, vienas kitam parodo rankomis ženklą ir eina ieškoti kortų pas kitus. 

•	 Žaidimo pabaigoje apdovanojamas daugiausia taškų surinkęs žmogus.

3. Kiekvienos kultūros gyvenimas. Po taisyklių išaiškinimo ir kortų padalinimo, kultūroms skiria-
ma šiek tiek laiko pagyventi savo kultūrų gyvenimus pagal visas taisykles. Tuo metu yra prakti-
kuojamasi savo vaidmenims; vedantieji gali pataisyti kiekvieną jų daromą klaidą, kad dalyviai 
gerai įsisavintų taisykles.

4. Misija. Po to, kada visi pradeda gerai jaustis savose kultūrose ir gerai žino visas savo taisykles, 
vedėjas sako: 

 „Mūsų bendruomenės sargai tik ką pranešė, kad netoli esančiame slėnyje įsikūrė kita gentis. Apie 
juos mes nieko nežinome. Mes turime išsiaiškinti, kas jie tokie yra, ką ir kodėl jie veikia. Į tą kultūrą 
nusiųsime savo pasiuntinius, kad atsakytume į mums rūpimus klausimus. Taip pat jie gali lankytis 
pas mus. Nepamirškite, mūsų tikslas yra kuo daugiau išsiaiškinti apie kitoje kultūroje galiojančias 
tradicijas bei papročius„. 

 Žvalgai eis tam tikromis grupelėmis po vieną ar po kelis. Pirmoji grupė tik stebi kitos kultūros gy-
venimą iš šono, tačiau jame nedalyvauja. Antroji, trečioji ir t. t. grupės jau gali bendrauti su kitos 
kultūros nariais. 

Komandinis darbas yra paslaptis, kuri suteikia galimybė 
paprastiems žmonėms pasiekti nepaprastų rezultatų. 

Ifeanyi Enoch Onuoha

http://www.goodreads.com/author/show/5405908.Ifeanyi_Enoch_Onuoha
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5. Kultūrų lankymas. Kada pirmieji Alfa ir Beta kultūrų žvalgai jau pasirengę, trečiasis vedėjas pa-
lydi juos į priešingas kultūras. Jie stebi kas vyksta kitose kultūrose, kol tos bendruomenės nariai 
elgiasi, bendrauja ir gyvena savo kultūrinį gyvenimą visiškai ignoruodami lankytojus. Lankytojai 
kitoje kultūroje būna 3 minutes. Laikui pasibaigus, jie palydimi atgal į savo kultūras. 

 Žvalgai 5 minutes pasakoja savo bendruomenėms, ką matė svečiuose. Po 5 minučių išeina kiti 
žvalgai, jie jau turi galimybę dalyvauti kitos kultūros gyvenime. 

6. Žvalgų lankymasis kitose kultūrose. Skaičiuojantis laiką vedėjas palydi Alfa kultūros žvalgus į Beta 
ir atvirkščiai. 

Instrukcijos Alfa kultūros koordinatoriui:

•	 Kai ateina Beta žvalgai, jiems užklijuojami tušti lapeliai.

•	 Kiekvienas žvalgas turi gauti po truputėlį žinių apie Alfa kultūrą.

•	 Neturi būti duodama jokių instrukcijų žvalgams.

•	 Koordinatorius turi atkreipti dėmesį, kad jeigu atvykėlis gauna naikinančią kortą, jis turi tuo-
jau pat pašalinti jį iš tos bendruomenės.

•	 Prieš išeinant atvykėliams, koordinatorius surenka visas kortas ir lapelius – žvalgai negali nie-
ko parsinešti atgal į savo kultūrą. 

Instrukcijos Beta kultūros koordinatoriui:

•	 Kai ateina Alfa žvalgai, jiems reikia 
paduoti 10 Beta žaidimo kortų.

•	 Neturi būti duodama jokių instruk-
cijų žvalgams, viską jie turi išsiaiš-
kinti patys.

•	 Prieš išeinant atvykėliams, koor-
dinatorius surenka visas kortas ir 
lapelius. Jie negali nieko parsinešti 
atgal į savo kultūrą. 

Grupė taip pat turi 3 minutes pagy-
venti kitoje kultūroje ir paskui 5 minu-
tes aptarti savo kultūroje tai, ką naujo 
matė. 

Toliau grupės eina ta pačia tvarka.

7. Aptarimas. 

Vedėjai turi ope-
ratyviai pateikti at-
sakymus.Žaidimui prasi-

dėjus dalyviams 
kils daugybė klau-

simų.

Saulius pataria:

Žaidimas reikalaujantis la-
bai gero vedėjų pasiruošimo. 
Pasiryžus šią idėją įgyvendinti 
reiktų įsigilinti iki kiekvienos 

scenarijaus detalės, kelis 
kartus perreiti procesą 

mintyse.

Norint užkurti ugnį reikia bent dviejų pagaliukų. 
Luiza Alkot

http://iknyga.lt/luiza-alkot_iliustruota-didzioji-klasika-mazosios-moterys-_34384
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Du akli, trečias veda

Tikslai: pasitikėjimo vienų kitais skatinimas, mokinimas rūpintis kitais.
Trukmė: 45 min.
Vieta: lauke ar patalpoje, kur būtų sunkesnė trasa (duobės, laipteliai, posūkiai, kliūtys).
Dalyvių skaičius: 3–20 dalyvių.
Priemonės: visiems dalyviams po skarelę akims užrišti.

Žaidimo aprašymas. Dalyviai suskirstomi po 3–4 į grupeles. Paaiškinama, kad kiekvienos grupelės da-
lyviai turės sustoti vienas paskui kitą; pirmi du-trys užsiriš akis, o paskutinis liks matantis jų vedlys. Ėjimo 
metu grupelė turės eiti tylomis, tad duodamos 5 minutės laiko susitarti, kaip vedlys suteiks informaciją 
„akliesiems“ apie kelio ypatumus (kaip sukti, kada sustoti, kada lipti). Po trumpo pasitarimo, „aklieji“ už-
siriša akis, visi susikabina į traukinuką ir pajuda vedlio duota kryptimi. Po 10 minučių ėjimo, keičiamasi 
vietomis. Svarbu, kad visi dalyviai pabūtų pirmuoju „akluoju“, viduriniu ir vedliu.
Paskui daromas aptarimas: kiek „aklieji“ pasitikėjo vedliu, kas didino pasitikėjimą, kas mažino, kaip sekėsi 
vesti, kuris vaidmuo sunkiausias, ar gerai veikė komunikacijos sistema.

Saulius pataria:

Ypatingai geras potyris. 
Siūlau tiesioje atkarpoje ir pa-
bėgioti, tačiau atsiminkite, kad 

saugumas yra prioritetas.
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Aklojo vedžiojimas

Tikslas: pasitikėjimo vienų kitais skatinimas, mokinimas rūpintis kitais.
Trukmė: 15–20 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.

Aprašymas: Užduotis panaši į „Du akli, trečias veda“. Žaidžiama poromis. Priklausomai nuo sąlygų me-
todą galima atlikti ir uždarose patalpose ir gamtoje. Šis metodas reikalauja abipusio pasitikėjimo ir at-
sakomyės. Metodo esmė geriausiai nusakoma Kahilio Džibrano žodžiais: „Tu aklas, o aš kurčnebylys, o 
todėl susiimkime už rankų ir pasistenkime suprasti vienas kitą.“ Kad būtų lengviau susikaupti ir įsijausti 
į vaidmenį, „aklajam“: galima užsirišti akis. Jis gali būti tik užsimerkęs. „Aklojo vedžiojimas“ tinka tiek ug-
dant pasitikėjimą, tiek mokantis bendrauti. Poros partneriai pasiskirsto vaidmenimis: vienas – „aklasis“ 
(jis turi būti užsimerkęs), kitas – „kurčnebylys“ (jis turi tylėti). Kurčnebylys veda akląjį mišku. Vienas kitą 
vedžioja 15–20 min., po to poros partneriai pasikeičia vaidmenimis. Užduotis: Supažindinti akląjį su jį 
supančiu pasauliu. 

Pastaba: Iš karto baigus, būtina aptarti patyrimą. Diskusija. Klausimai „aklajam“: 

1. Ką jaučiau, kai nieko negalėjau matyti? 

2. Ar pasitikėjau vedančiuoju? Jei taip – kodėl? Jei ne – kodėl? 

3. Kokį pasaulį jis man parodė? 

4. Ką naujo supratau, atradau? 

5. Kaip jaučiuosi dabar? 

Klausimai vedančiajam „kurčiajam“: 

1. Ar jaučiau atsakomybę už žmogų, kurį vedžiojau? 

2. Kas vedžiojant buvo sunkiausia? Kodėl? 

3. Kas labiau patiko – vesti ar būti vedamam? Kodėl? 

4. Ką patyriau naujo ir svarbaus? 

Kiekvienai komandai reikia lyderio. 
Kiekvienam lyderiui reikia komandos. 

Autorius nežinomas
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ATSIPALAIDAVIMO ŽAIDIMAI

Psichiatras

Tikslas: tiesiog poilsiui po darbo.
Trukmė: 15–20 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.
Dalyvių skaičius: 5 ir daugiau žmonių.

Žaidimo aprašymas. Keli žaidėjai išeina už durų, likę susėda ratu ir sužino žaidimo taisykles. Jie vaidins 
psichiatrinės ligonius, kurie serga liga „mano dešinysis kaimynas“; šią ligą ir turės atspėti psichiatrai – žai-
dėjai, kurie dabar už durų. Ligos esmė – pacientas susitapatina su savo dešiniuoju kaimynu ir į užduoda-
mus psichiatro klausimus turi atsakyti taip, kaip atsakytų jo dešinysis kaimynas.

Pakviečiami psichiatrai. Jiems liepiama diagnozuoti 
ligą, paeiliui užduodant uždarus klausimus atskiriems 
dalyviams, į kuriuos galima atsakyti tik „taip“ arba 
„ne“; pvz., „Ar Tu nešioji akinius?“, „Ar dėvi sportiniais 
bateliais?“. Jei dešinysis kaimynas to, kuriam užduotas 
klausimas, atsakytų „ne“, visi purto galvas; jei dešiny-
sis kaimynas to, kuriam užduotas klausimas, atsakytų 
„taip“, visi su nuostaba šūkteli „psichiatras“, atsistoja, 
susimaišo, keičiasi vietomis. Psichiatrai gali tartis tar-
pusavyje. Žaidžiama tol, kol psichiatrai atspė ja ligą.
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Psichiatrinė

Tikslas: dalyviams atsipalaiduoti, gerai pasijuokti.
Trukmė: 15–20 min.
Priemonės: papildomos priemonės nėra reikalingos.
Dalyvių skaičius: 5 ir daugiau žmonių.

Žaidimo aprašymas.  3–4 žaidėjai lieka kambaryje, visi kiti išeina; išeinančiųjų būtinai turi būti lyginis 
skaičius – poros. Tiems trims paaiškinamos taisyklės: žaidimas susideda iš dviejų etapų. Pirmo etapo 
metu jie turės vaidinti psichiatrinės pacientus – atėjus iš kito kambario pirmam iš poros žaidėjui, po 
paaiškinimo ir sutartinio vedančiojo rankų pliaukštelėjimo kuo greičiau prisidėti nykščius prie smilkinių, 
kitus pirštus judinti, galvą linguoti į šonus ir makaluoti liežuviu. Antrojo etapo metu – atėjus antrajam iš 
poros žaidėjui – po sutartinio pliaukštelėjimo sėdėti kaip sėdėjus, tyliai ir ramiai.

Pakviečiamas pirmasis žaidėjas (pirmas iš poros). Jam pasakoma, kad jis turės nustatyti, kuris iš esan-
čių kambaryje yra išprotėjęs. Vedantysis sutartinai pliaukšteli delnais; visi pradeda vaidinti ligonius; tai 
trunka kelias sekundes. Atėjusysis pasimetęs, nes visi elgiasi vienodai. Gali paprašyti pakartoti – tada 
kartojama. Liepiama jam spėti. Į kurį bevaidinusįjį jis parodytų, visi puola jį girti, sako, kad atspėjo, koks 
jis sumanus ir t.t. Tada liepia sėstis į jų būrį ir paaiškina, kad atėjus kitam žaidėjui, jis turės taip pat vaidinti 
išprotėjusį; leidžiama jam pasirepetuoti, kad įgustų ir įsijaustų į vaidmenį. Į „atspėjusiojo“ klausimus ne-
atsakoma, liepiama elgtis taip, kaip elgiasi visi, po sutartinio pliaukštelėjimo vaidinti išprotėjusį.

Pakviečiamas antrasis žaidėjas (antras iš poros). Jam pasakoma, kad jis turės nustatyti, kuris iš esančių 
kambaryje yra išprotėjęs. Vedantysis sutartinai pliaukšteli delnais. Anksčiau buvę kambaryje ramiai ir 
tyliai sėdi, o pirmasis iš poros, jei klusniai vykdo taisykles, apsikvailina – suvaidina išprotėjusį. Aišku,  
antrasis labai lengvai atspėja, kas čia yra išprotėjęs, ir visi skaniai pasijuokia.

Kviečiamas antros poros pirmas žmogus. Viskas kartojama.

Nuostabu kiek daug galima nuveikti, 
kai nebesvarbu kas prisiims visus nuoplenus. 

Autorius nežinomas
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ATSISVEIKINIMO ŽAIDIMAI

Paštas

Vieta: bet kur. 
Tinkamumas: 6–20 žaidėjų.
Tikslas: padėkoti vieni kitiems, pagirti vienam kitą, 
sustiprinti esamus ryšius tarp grupės dalyvių, atskleisti, 
kiek daug gero kartu patirta.
Trukmė: 30–50 min. 

Pagalbinės priemonės: Daug lapelių popieriaus, kiekvienam dalyviui po rašiklį ir po voką. Ant kie-
kvieno voko užrašomas vieno dalyvio vardas, kad visiems būtų po voką.

Žaidimo aprašymas: Siūloma imti rašymo priemones, lapelius ir visiems, kam tik nori, parašyti po 
laiškutį, kuriame gali būti bet kas, bet svarbu, kad miela – padėka, pagyrimas, pasidžiaugimas, bendri 
ateities planai. Laiškai – anoniminiai ar pasirašyti – sudedami į vokus. Visi vokai užklijuojami ir atiduo-
dami adresatui. Visiems prisakoma vokus atsiplėšti tik grįžus į namus (galima patarti tik po kurio laiko 
atsiplėšti, pvz., po savaitės).

Vandens pilstymas:

Tikslas: padėkoti vieni kitiems, įvertinti užsiėmimus, praleistą laiką, programą, kolegas.
Trukmė: 30–50 min.
Priemonės: trys indai, šviesūs ir tamsūs spalvinimo dažai, šaukštas. Du indai pripilami vandens po lygiai. 
Į vieną įmetamą šviesių dažų, į kitą – tamsių. Palaukiama, kol vanduo nusidažys. Trečias indas paliekamas 
tuščias.

Žaidimo aprašymas: Dalyviams paaiškinama, kad 
šviesios spalvos vanduo simbolizuoja teigiamus, 
gerus grupėje patirtus išgyvenimus, o tamsios 
spalvos – neigiamus, skaudžius, liūdnus išgyve-
nimus. Kiekvienas žaidimo dalyvis turi prieiti prie 
indų ir su šaukštu įpilti į tuščią indą šviesaus ir/
arba tamsaus vandens. Pildamas vandenį žaidi-
mo dalyvis turi papasakoti, kodėl pila tokios spal-
vos vandenį ir būtent tiek vandens. Dalyviai prie 
indų gali eiti keletą kartų, jei vėliau prisimena 
kažką daugiau, ką norėtų pasakyti grupei.

20 žmonių su 10 metų patirties yra 200 metų patirties. 

Autorius nežinomas
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ŽUVIS AR MEŠKERĖ?

Greičiausiai girdėjote istoriją apie žuvį ir meškerę. Duodami žmogui žuvį pamaitinsime jį vienam vaka-
rui. Duodami meškerę – visam gyvenimui. Įsigilinę į šią knygą Jūs gavote meškerę. Įrankį, kuriuo galite 
siekti nuostabaus tikslo – vieningos ir laimingos komandos. Dar kartelį noriu paskatinti būti ne naudin-
gos informacijos kolekcionieriais, o praktikais. Sakoma, kad sugalvojus projekto idėją, pirmieji veiksmai 
turi būti atlikti per tris dienas, antraip tikimybė idėją įgyvendinti sumažėja iki minimumo. Būkite tais 5% 
retų žmonių, kurie ne tik žino, bet ir daro. Pradėkite veikti DABAR.

P. S. Jei jau dabar norite koncentruotis į profesionalius komandinio formavimo uždavinius – kviečiu su-
žinoti daugiau apie mūsų siūlomus sprendimus. Galime užtikrinti, jog specialiai Jums parengsime ko-
mandos formavimo žaidimus, kurie padidina komandos bendradarbiavimo aktyvumą nuo 20 iki 70%. 
Spauskite šią nuorodą arba mygtuką ir sužinokite daugiau: www.renginiu-vedimas.lt/komandos-forma-
vimas
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REKOMENDUOJAME

Maketavimo paslaugos
Maketuojame kvietimus, atvirukus, vestuvių, krikštynų laikraščius ir kt.

Padedame pasirinkti spaustuvę.

www.maketuotojas.lt

snarkev@gmail.com

Mob. 868 684 79 64

Foto-video paslaugos
Jaroslavas

Mob. +370 685 44 119
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