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HANDOUT 1-1

PYTANIA NA PRZEŁAMANIE LODÓW

Pytania na przełamanie lodów typu „Kim chciałabyś być?”

·Gdybyś mogła zostać obsadzona w wybranym przez siebie filmie, jaki film
byś wybrała i jaką postać chciałabyś zagrać?
·Gdybyś mogła spotkać jakąkolwiek postać historyczną, żywą lub zmarłą,
kogo byś wybrała i dlaczego?
·Gdybyś mogła wybrać tylko jedno miejsce, w które będziesz jeździć na
wakacje do końca życia, gdzie by to było i dlaczego? 
·Gdybyś była smakiem lodów, jaki byłby to smak i dlaczego?
·Gdybyś mogła od razu nabyć pewną umiejętność, co by to było?
·Gdybyś miała talk show, kim byliby twoi trzej pierwsi goście?
·Gdybyś mogła natychmiast stać się ekspertem w danej dziedzinie, co by to
było?
·Gdybyś mogła żyć w każdej dekadzie, którą dekadę byś wybrała?

Pytania na przełamanie lodów dotyczące ulubionych rzeczy 

·Jaka jest twoja ulubiona osobista rzecz i dlaczego właśnie to?
·Jaką lekcję w szkole lubiłaś? 
·Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
·Masz osobistego bohatera?
·Jaka jest Twoja ulubiona książka?
·Jakie były najbardziej niezapomniane wakacje, na jakich byłaś?
·Jaki jest Twój ulubiony film?
·Kto był twoim ulubionym nauczycielem, kiedy byłaś młoda? Dlaczego?
·Jakie jest twoje ulubione święto?
·Jaka jest Twoja ulubiona sekcja/ Jaki jest Twój ulubiony dział w księgarni
lub bibliotece?
·Jaka jest twoja ulubiona rzecz, którą kupiłaś w tym roku?
·Jaka jest Twoja ulubiona aplikacja w telefonie?
·Jaki jest twój ulubiony posiłek do gotowania? Jaki posiłek lubisz
przygotowywać?



HANDOUT 1-1Pytania na przełamanie lodów dotyczące marki osobistej

·Który pora roku najlepiej pasuje do Twojej osobowości i dlaczego?
·Jaki byłby tytuł twojej autobiografii?
·Gdybyś miała wybrać znany aksjomat lub slogan pasujący do twojego
życia, co by to było? (Punkty bonusowe, jeśli możesz dostosować to pytanie
do spotkania, tematu, marki klienta lub wydarzenia, w którym uczestniczysz).
·Jaką rasą psa byś była?
·Gdybyś była kolorem, jaki byłby to kolor i dlaczego?
·Jaki aspekt Twojej osobowości wnosi największą wartość do świata?
·Jakiej umiejętności nauczyłaś się w młodości, której używasz do dziś?
·Jaką supermoc chciałabyś mieć?
·Jak opisaliby Ciebie twoi przyjaciele?

Pytania na przełamanie lodów dotyczące zainteresowań/hobby

·Jaką książkę obecnie czytasz?
·Czy kiedykolwiek zrobiłaś coś ze swojej „listy rzeczy do zrobienia”?
·Gdybyś miała prowadzić zajęcia z jednego przedmiotu, co by to było?
·Co najbardziej lubisz robić na zewnątrz?
·Zbierasz coś?
·Jaka jest twoja ulubiona aktywność w pomieszczeniach?
·Masz jakieś ukryte talenty?
·Gdyby dzień trwał 25 godzin, co byś zrobiła z dodatkową godziną?

Źródło: https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-
job/icebreaker-questions-to-use-when-meeting-new-people


