
GRA 25 OBIEKTÓW
PLAN LEKCJI 5

TREŚCI DYDAKTYCZNE
Przed przystąpieniem do gry należy zebrać 25 przedmiotów i umieścić je w
kopertach (jedna koperta na drużynę). Koperty powinny być identyczne. 25
przedmiotów z każdej koperty powinno obejmować szeroką gamę obiektów.
Przykładowe przedmioty: znaczek, plastikowa łyżka, mapa autostrady, mała
torebka ketchupu/musztardy, opakowanie cukru/soli/pieprzu, moneta, kamień,
mała szyszka, tabletka, mała świeczka, klucz, kawałek drutu, gwóźdź, spinka do
włosów, ołówek, szpilka, guzik, zapałki, otwieracz do puszek piwa, kolczyk,
pierścionek, serwetka, magnes, notes itp. 
Przebieg gry
Krok 1

CELE PLANU LEKCJI:

Celem jest pokazanie, że kreatywność
częściej rozwija się pod swobodnym niż
sztywnym nadzorem, a także pobudzenie
kreatywności uczestniczek. 

ZAKŁĄDANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Komunikacja;
Kreatywne myślenie;
Praca zespołowa;
Podejmowanie decyzji.

O PLANIE LEKCJI
Czas trwania– 30 minut

Materiały– długopisy/flamastry, tablica flipchart, 25 rzeczy x 2, 2 koperty, karty
pracy



Krok 1
Podziel grupę na zespoły liczące od pięciu do dziewięciu osób. 

Krok 2
Wyznacz lidera dla każdej grupy. Liderzy mają funkcjonować w różny sposób -
jeden będzie zrelaksowanym, wspierającym liderem działającym bez
wskazówek(Opiekun A); drugi będzie postępował zgodnie ze
wskazówkami(Opiekun B). Każdy lider otrzymuje tylko swoje instrukcje na piśmie i
nie zapoznaje się z innymi instrukcjami.
Instrukcje dla Opiekuna A – Handout_5-1.docx
Instrukcje dla Opiekuna B – Handout_5-2.docx

Krok 3 
Najlepiej, aby każda grupa pracowała w osobnym pomieszczeniu. W dużym
pomieszczeniu można też zapewnić prywatność i brak ingerencji ze strony innych
grup. Poinstruuj każdą grupę, aby pozostała razem i nie rozmawiała ze sobą,
ponieważ to wpłynie negatywnie na grę.

Krok 4 
Każdy zespół powinien mieć stół, na którym będzie pracował, jeden lub dwa
arkusze flipchartu do zapisywania swoich kategorii oraz długopis lub flamaster.

Krok 5
Poproś liderów zespołów, aby po rozpoczęciu zadania rozdali każdemu
członkowi swojego zespołu następujące instrukcje, ale nie wcześniej niż przed
instrukcją dla grupy - Handout_5-3.docx, którą czyta prowadzący zajęcia.

Krok 6
Jeśli w grupie uczestniczącej jest wystarczająco dużo osób, możesz wyznaczyć
obserwatorów, po jednym dla każdego zespołu. Poleć im, aby szukali czynników,
które pozytywnie lub negatywnie wpływają na kreatywność uczestników.
Instrukcje dla obserwatora – Handout_5-4.docx

Przedstaw grę w następujący sposób

„Za chwilę rozpocznie się gra, która sprawdzi poziom kreatywności waszej grupy.
Wyznaczę teraz liderów zespołów i przekażę im instrukcje. Czy liderzy zespołów
mogą wystąpić i przeczytać swoje instrukcje na osobności?” 
Po tym jak przeczytają swoje instrukcje, daj każdemu z nich dużą kopertę z
przedmiotami i zestaw instrukcji dla uczestników. Wezwij każdą grupę liderów (A
vs. B) na osobną rozmowę, aby sprawdzić, czy mają pytania odnośnie do gry. 

Przekaż im, że ich kolejność działań jest następująca:
1. „Niech każdy znajdzie miejsce wokół stołu”.
2. „Wygłoś swoje uwagi wstępne i rozpocznij grę. Nie rób przerwy na pytania,
ponieważ uczestnicy otrzymują kartkę z instrukcjami.”



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-
thinking-activities/25-objects-game

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 5.1
Załącznik 5.2
Załącznik 5.3
Załącznik 5.4

3. „Rozdaj uczestnikom kartki z instrukcją i wysyp 25 przedmiotów na stół. Jest to sygnał
do rozpoczęcia pracy.”
4. „Przez dziesięć minut wykonujcie zadanie”. 
Po wykonaniu zadania przez wszystkie zespoły, niech liderzy zespołów wywieszą swoje
flipcharty na ścianie i policzą liczbę kategorii, które stworzyły ich grupy. Później grupy
wyjaśniają swoje wybory. 

Doświadczenie w tej grze wskazuje, że zazwyczaj będą następowały takie wyniki:

1. Zespół (zespoły) opiekuna, który dostał wskazówki będzie osiągał gorsze wyniki niż
zespół (zespoły) opiekuna, który ich nie dostał. Dlaczego? Ponieważ struktura hamuje
kreatywność: „Jeśli dasz Jasiowi pędzel i poprosisz go o namalowanie konia, otrzymasz
tylko konia. Ale jeśli powiesz: ‘Jasiu, narysuj co chcesz’ możesz otrzymać Mona Lisę”.

2. Czasami oba rodzaje zespołów uzyskują remis, lub prawie remis. Jeśli tak, to pojawia
się pytanie: "Jeśli mowy motywacyjne nie robią różnicy, to po co je wygłaszać? Po co
narażać się na ryzyko stłumienia kreatywności dużą ilością gadaniny? Jeśli przesadzisz
z komunikacją, grupa ma dwa problemy: przydzielone zadanie i jak poradzić sobie z
uwagami lidera na temat zadania.”

3. Jeśli, co jest mniej prawdopodobne, zespół opiekuna, który otrzymał wskazówki,
wygrywa z dużą przewagą, zapytaj obserwatora, co spowodowało taką kreatywność.
Powiedz też, że taki wynik jest niezwykły, ponieważ zazwyczaj dodatkowa mowa
opiekuna dotycząca organizacji, dezorientuje ludzi, spowalnia grupę i hamuje jej
kreatywność. Zakończ dyskusję, prosząc uczestników o odniesienie się do ich własnych
doświadczeń dotyczących wpływu dużej/niezbędnej warstwy informacji na
kreatywność.

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-activities/25-objects-game

