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CELE PLANU LEKCJI

Ćwiczenie nosi tytuł 3 Pytania i jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu
uczestnictwa, obniżenie poziomu skrępowania, wsparcie uczestniczek w poznaniu
się, stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska, ale także ułatwienie rozwoju
kreatywności w grupie. Kreatywność polega na wymyśleniu trzech pytań przez
każdą uczestniczkę. Ćwiczenie polega na tym, że uczestniczki przemieszczają się
po sali i rozmawiają ze sobą w parach. To ćwiczenie jest przydatne na wczesnych
etapach rozwoju grupy.

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kreatywność;
Umiejętności interpersonalne;
Pewność siebie;
Kompetencje językowe i komunikacyjne.

Nawiązywać kontakty - znajduje podobne lub różne pomysły i
perspektywy wśród uczestników;
Dokonywać obserwacji - odkrywa cechy ludzi, języka niewerbalnego
itp.
Networking – dzieli się nowymi pomysłami, inspiracjami i tworzy więzi z
ludźmi z różnych środowisk.

Rozwijane umiejętności i kompetencje:

Uczestniczka potrafi:

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 30-40 minut, nadaje się dla grupy liczącej od 2 do 40 osób, i
ma niewielki poziom trudności

MATERIAŁY: 3 karteczki samoprzylepne i 1 długopis/ołówek dla każdej
uczestniczki



Krok 1

Każda uczestniczka zapisuje trzy pytania, każde na jednej karteczce
samoprzylepnej otrzymanej od prowadzącego. Pytania te powinny mieć
charakter pytań otwartych, które można zadać innym członkom grupy, aby
lepiej ich poznać. 
Podaj uczestniczkom kilka przykładów, takich jak: Jaką umiejętność najbardziej
chciałabyś rozwinąć? Kogo w swoim życiu naprawdę podziwiasz?Kiedy
zdarzyło ci się śmiaćdo utraty tchu?
Jeśli chcesz zwiększyć trudność ćwiczenia lub sprawić, że będzie ono bardziej
interesujące, możesz wskazać tematykę pytań, w zależności od tego, na czym
skupia się lekcja. 
Zachęcaj uczestniczki do zadawania przemyślanych, ciekawych i kreatywnych
pytań. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Chodzi o to, by mieć możliwość
podzielenia się ze sobą informacjami, którymi nieczęsto się dzielimy, i
dowiedzieć się o innych osobach z grupy czegoś, co wykracza poza typowe
rozmowy.
W Handout_1-1.docx zaproponowano zestaw pytań na przełamanie lodów,
które mogą być wykorzystane jako przykłady, stanowiące świetny sposób na
pobudzenie wyobraźni uczestniczek. 

Krok 2

Prowadząca wyznacza limit czasowy. Kiedy wszystkie uczestniczki napiszą
pytania, zaczynają je zadawać. 

Zaprezentuj przykładową interakcję z uczestniczką. Załóżmy, że ćwiczysz
pytania, zadaj je uczniowi, a następnie posłuchaj odpowiedzi i w razie
potrzeby odpowiedz. Następnie poproś uczestniczkę, aby zadała ci swoje
pytanie. Po zadaniu pytań, wymieńcie się karteczkami i losowo wybierzcie
nowych partnerów do nowej wymiany pytań.

Uczestniczki rozmawiają w parach, każda rozmowa trwa około jednej minuty, i
zadają sobie nawzajem jedno z pytań, które trzymają w ręku. Po zadaniu
pytania i wysłuchaniu odpowiedzi, przekazują sobie to pytanie. W ten sposób w
każdym spotkaniu z jedną osobą uczestniczki wymienią się jednym pytaniem.

TREŚCI DYDAKTYCZNE



Krok 3

Kontynuujcie rozmowy przez określony czas. Zachęcaj uczestniczki, aby
próbowały spotkać się z każdą osobą z grupy. Jeśli czas na to pozwoli,
kontynuuj, aż wszyscy poznają wszystkich.

Krok 4

Po zakończeniu rozmów, poproś uczestniczki, aby umieściły wszystkie
karteczki samoprzylepne na tablicy lub ścianie, tak, aby wszystkie
pytania były widoczne. Poproś uczestniczki, aby przyjrzały się pytaniom i
wykorzystały je jako inspirację do prowadzenia rozmów nie tylko tego
dnia, ale też w przyszłości.
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