
Techniki teatru improwizowanego dla nauczycieli i 

edukatorów kulturalnych 
 

 

Krótko o teatrze improwizowanym 
 

Impro (czyli teatr improwizowany) to sztuka, która ma swoje korzenie w XVI-wiecznej Commedia dell’arte, 

natomiast współczesny jej kształt zawdzięczamy pracy Violi Spolin, Keitha Johnestona i Dela Close’a z drugiej 

połowy XX wieku. Jest to sztuka tworzenia spektakli teatralnych, bez scenariusza czy reżysera. Każdy 

improwizator w momencie tworzenia jest jednocześnie aktorem, pisarzem i reżyserem, a często też elementem 

scenografii.  

 

Grający wcielają się w różne postaci tworzone na żywo i odgrywają sceny, w których dialogi powstają 

impromptu. Jest to pewnego rodzaju oddanie się wewnętrznej esencji twórczej, która jest w każdym z nas, tylko 

trzeba się z nią na powrót porozumieć i swobodnie płynąć na scenie.  

 

Nadrzędnymi wartościami podczas procesu improwizacji jest bardzo szeroko rozumiane słuchanie partnera/ki na 

scenie, zgadzanie się z jego/jej propozycjami i ich rozwijanie, a przede wszystkim nie ocenianie żadnych 

pomysłów, ani cudzych, ani swoich. Jest to oddanie się spontanicznym pomysłom, które pojawiają się na scenie. 

 

Na czym polegają warsztaty improwizacji? 
 

Jeśli nic nie jest zaplanowane to po co trenować improwizację? Warsztat improwizatora szlifuje się głównie na 

zamkniętych warsztatach, gdzie w bezpiecznej atmosferze, najlepiej pod okiem doświadczonego instruktora, 

ćwiczy się poszczególne aspekty improwizacji takie jak słuchanie i odczytywanie intencji bohatera, reakcje 

emocjonalne i kontakt z emocjami, definiowanie platformy (ustalenie kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co jest 

tematem sceny).  

 

Początek każdego warsztatu to zwykle seria tzw. rozgrzewek. Niektóre z nich to ćwiczenia na wzbudzenie 

poczucia bezpieczeństwa, koncentrację, synchronizację półkul mózgowych i myślenie wielotorowe, inne to 

ćwiczenia ruchowo-abstrakcyjne, jednak ich wspólnym mianownikiem jest wytrącenie uczestników ze stanu 

oceny i schematycznego myślenia, a w miejsce tego wprowadzenie ich w stan zabawy, współpracy i 

bezpieczeństwa. 

 

W ramach grupy, która regularnie występuje lub planuje występować, istotnym elementem treningu jest praca 

nad zaufaniem i wzajemną troską w grupie. Klasyczne ćwiczenia, w których np. jedna osoba przewraca się 

swobodnie do tyłu, a grupa ją łapie jest bardzo ważne, jednak “łapanie” ćwiczy się również na innych 

poziomach. Prawdopodobnie najważniejszym i najbardziej otwierającym aspektem impro jest poczucie, że 

cokolwiek zrobimy na scenie, to grupa ten pomysł wesprze i rozwinie, bez oceniania czy ten pomysł jest zły, 

niemądry czy mało interesujący. To poczucie bezpieczeństwa odblokowuje stopniowo pokłady kreatywności, 



abstrakcyjnego myślenia i czystej radości tworzenia, które są w każdym z nas i które swobodniej wykorzystamy 

poza warsztatami w naszym życiu.  

Spektakle improwizowane, odegrane z takim podejściem są niezwykle satysfakcjonujące zarówno dla 

improwizatorów jak i publiczności, która żywo reaguje na świetną współpracę, feerię barwnych postaci i 

błyskotliwych dialogów, które zaskakują samych aktorów. 

 

Impro a umiejętności społeczne 
 

Teatr improwizowany to dziedzina sztuki ale nie tylko - to też zestaw technik, które poprzez swoją 

kompleksowość z powodzeniem można używać jako pakietu ćwiczeń do rozwijania zdolności miękkich. Poza 

grupami, które w planach mają występowanie na scenie i tworzenie improwizowanych spektakli, jako 

instruktorzy impro prowadzimy również m.in. warsztaty w firmach i organizacjach pozarządowych. To są zwykle 

zespoły, które z jakiegoś powodu wymagają zbudowania poczucia grupowości. Czasami jest to dlatego, że zespół 

współpracuje od niedawna lub ze względu na atmosferę w pracy, zamiast współdziałać - współzawodniczy. 

 

Improwizacja stawia nacisk głównie na: 

- zaufanie pomiędzy członkami grupy, 

- nieocenianie pomysłów swoich ani innych, 

- wspieranie i rozwijanie pomysłów, 

- wykorzystywaniem wyobraźni i pełni potencjału intelektualnego, 

- spontaniczność i pozwolenie sobie na porażkę. 

 

To stopniowy i czasami długi proces aby w pełni rozwinąć się w tym zakresie, natomiast sam fakt wspólnej pracy 

i zrozumienia istotności tych punktów już pozytywnie skutkuje w grupach warsztatowych. Samo uświadomienie 

sobie, że “nie ufam ludziom a ludzie nie ufają mi” już prowadzi do pewnych wniosków i pozytywnie wpływa na 

stosunki w grupie.  

 

Co improwizacja może zaoferować nauczycielom i edukatorom kulturalnym? 
 

Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, jakie jest zadanie współczesnych nauczycieli/lek. Obecnie stopniowo 

odchodzi się od modelu przekazania wiedzy i weryfikacji czy została przyswojona. W dobie internetu 

przyswajanie wiedzy następuje poprzez budowanie sieci społecznych i umiejętną filtrację, analizę i syntezę 

informacji.  

 

Jeśli chcemy myśleć o budowaniu relacji między nauczycielami a uczniami, to impro jest jednym ze skutecznych 

narzędzi w tym procesie. Nauczyciel/ka który zafascynuje swoim przedmiotem uczniów; który/a sprawi, że 

uczniowie będą się bezpiecznie i dobrze się ze sobą czuli, będą współpracowali przy rozwiązywaniu problemów, 

bawili się nauką, aktywnie uczestniczyli w lekcji i wzajemnie się wspierali, to warsztat improwizatorski jest w 

stanie pomóc na wielu polach.  

 

Wyobraźmy sobie lekcję zaczynającą się od zabawy, która wciąga wszystkich uczniów i wprowadza ich w dobry, 

bezpieczny nastrój. Wyobraźmy sobie lekcję historii podczas której, z użyciem technik teatru improwizowanego, 



uczniowie odgrywają historyczne wydarzenia, albo lekcję języka polskiego, na której zespołowo piszą 

improwizowane wiersze.  

 

W erze informacji, kiedy nasz świat zmienia się bardzo szybko, umiejętności kojarzenia faktów, wspólnego 

budowania i improwizacji, są potrzebne nam wszystkim. Organizując godzinę lekcyjną w ten sposób, że czas 

“wykładowy” jest urozmaicony grupowymi zadaniami, które orbitują wokół głównego tematu zajęć wydaje się 

dużo bardziej efektywny niż tradycyjnie rozumiana lekcja. Nauczyciel, który świadomie będzie “zarządzał 

energią swoją i  klasy” jest w stanie osiągnąć z uczniami bardzo wiele.  

 

Na lekcjach fizyki czy chemii często dzieli się klasę na podgrupy, które mają wykonać konkretne zadania, jednak 

bez odpowiedniego wsparcia taka współpraca często może być zaburzona np. poprzez niesnaski albo poprzez 

zdanie się na tzw. zdolniejszą osobę. Impro oferuje szereg ćwiczeń, które pokazują, że wartość jest w tworzeniu 

relacji, grupowości i wspierając się nawzajem, uczniowie są w stanie osiągnąć więcej, a w dodatku mieć 

poczucie satysfakcji i równości wkładu w ostateczny efekt. 

 

Często też mówi się o tych nauczycielach, którzy próbują przekazać i egzekwować wiedzę jako wymagających i 

surowych, natomiast lubiani są ci, którzy mają otwartą relację z uczniami, co niekoniecznie wiąże się ze 

skuteczną nauką. Korzystając z technik teatru improwizowanego można połączyć te dwie, pozornie 

przeciwstawne, siły. Impro pokazuje, że można być lubianym przez uczniów, a jednak niekoniecznie wchodzić na 

poziom koleżeński; że można poprzez zabawę i swobodę zaangażować młodych ludzi w zajęcia, bez konieczności 

porzucania tematu lekcji; że można sprawić, iż uczniowie zmobilizują się do pracy, bez niepotrzebnej 

rywalizacji między sobą, a bardziej opierając się na współpracy. Improwizacja uczy też elastyczności i 

odpowiadania na aktualne potrzeby grupy, poprzez płynne modyfikowanie zaplanowanego wcześniej przebiegu 

lekcji.  

 

Zastosowanie impro w szkole 
 

Najlepszym źródłem wiedzy są regularni uczniowie Szkoły Impro, którzy przy okazji są nauczycielami. Kasia, 

Magda i Konrad zgodzili się usiąść ze mną i odpowiedzieć na wiele trudnych pytań związanych z nauczaniem, 

użyciem improwizacji zarówno w procesie poznawania klasy, wprowadzania jej w klimat nauki oraz samej nauki 

a także o problemach polskiej szkoły i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Cała trójka jest nauczycielami 

języka angielskiego, którzy od co najmniej roku uczą się improwizować w warszawskiej Szkole Impro i 

wprowadzają elementy poznanych technik do klasy szkolnej. Zaznaczone ćwiczenia będą wytłumaczone 

precyzyjnie na końcu rozdziału, pośród wielu innych ćwiczeń impro z których korzystałem na warsztacie dla 

nauczycieli. 

 

     

IMPRO W PRACY Z DZIEĆMI 

 

KONRAD: Przez dłuższy czas nie łączyłem impro z moją pracą, choć jako nauczyciel zawsze trochę 

występowałem. To jest częściowo wpisane w specyfikę tego zawodu, który wymaga poza wiedzą także pewnych 



elementów show. Szczególnie, kiedy człowiek pracuje z gimnazjalistami. W liceum zwykle wystarczy uczniom 

rzetelnie zaprezentować materiał do przerobienia, dać ćwiczenia i oni się nimi zajmą. Natomiast w gimnazjum 

młodzież wręcz domaga się fajerwerków. Młodzi nawet nie zaczną się uczyć, dopóki najpierw nie uznają, że 

wiedza jest fajna. A świadomość tego musi im zapewnić nauczyciel. I tu właśnie pomogło mi impro. Dzięki niemu 

obyłem się z występowaniem, wyluzowałem. Wcześniej miałem wrażenie, że przed uczniami muszę zachowywać 

się ultra-profesjonalnie. Ubierałem się w koszule, marynarki i chodziłem do pracy ze skórzaną teczką, którą 

dostałem od mojej mamy - nauczycielki starej daty. Kiedy jednak zacząłem zajmować się impro, poczułem się 

swobodniej, przestałem się napinać i przejmować obciachem. Bo w impro możemy być obciachowi, możemy 

zagrać niedorobionego syna murarza, a jednocześnie główną postać spektaklu, a przecież po wszystkim nikt nie 

pomyśli o nas, że jesteśmy jak grana przez nas postać, choćby nawet najdziwniejsza. To uczy, że kiedy 

występujesz, możesz się skompromitować, byle show był dobry. 

 

KASIA: Gdy rozpoczynam pracę z grupą, wykorzystuję dużo wspólnych rozgrzewek. To działa i z maluchami, i ze 

starszymi dziećmi. Bardzo pomaga przełamać początkowe lody, kiedy na przykład wszyscy stoimy w kole, każdy 

po kolei przedstawia się, a reszta ma powtórzyć imię tej osoby. Łatwo się wtedy poznajemy i ośmielamy, co 

pozwala wszystkim otworzyć się na pozostałych, poczuć ze sobą swobodnie. Pracuję z pewną grupą starszych 

dziewczynek, które tak wkręciły się w impro i tworzenie wspólnoty, że za każdym razem proszą, by „zagrać w 

group mind”. Początkowo nie sprawiały wrażenia, że będą dostatecznie dojrzałe do group mindu, ale to 

znakomicie z nimi zadziałało, w czym bardzo pomogło to, że dobrze się znają. W tych ćwiczeniach trzeba się 

umieć wyczuwać, nauczyć odpuszczać, kiedy na przykład więcej osób podnosi rękę. To pokazuje, że zawsze 

znajdą się osoby, które łatwo rezygnują dla dobra grupy, ale są też silne osobowości, które nie odpuszczają. 

Niesamowite było to, że te moje dziewczyny mają podobne skojarzenia nie tylko między sobą, ale także ze mną. 

Dzięki temu jako nauczyciel mogę je lepiej poznać i poczuć się z nimi swobodnie. Szczególnie gdy razem robimy 

coś „głupiego”, one się niesamowicie wtedy otwierają. 

Zwracam także dużą uwagę na ocenianie się. Na przykład dziewczynki z wspomnianej grupy bardzo się nawzajem 

oceniają – na głos dopytują, czy ktoś dobrze zrobił, dobrze zagrał. Nawet oczekują, że i ja będę je oceniać. 

Wcześniej nie zwracałam dużej uwagi na ten aspekt pracy z grupą, teraz jednak jest to dla mnie bardzo ważne. 

Myślę, że dzięki impro prędzej czy później uda mi się to wyeliminować. 

 

MAGDA: Impro znakomicie sprawdza się podczas nauki języków obcych. W samej formie rozmaitych ćwiczeń 

impro można podświadomie przemycić wiedzę. Choć cała sytuacja z punktu widzenia ucznia wydaje się 

stresująca – bo przecież trzeba używać obcych słów, a jeszcze grupa patrzy – dzięki impro młodzież potrafi się 

niesamowicie wkręcić. Na przykład podczas historii po jednym słowie, gdzie każdy czuje się ważny, każdy ma 

swoją część narracji, każdy jest odpowiedzialny za całą opowieść. To po prostu działa. 

Zauważyłam, że metodą na ocenianie się jest prysznic ego. Gdy byłam na studiach, mieliśmy takiego profesora, 

który na popełniony błąd mówił: “O, bonus!” i dzięki temu nie baliśmy się popełniać błędów. Dziś zwracam 

ogromnie dużą uwagę na sprzyjającą atmosferę podczas lekcji. Sama, będąc niedawno na warsztatach impro, 

zauważyłam, ile kosztują mnie pewne sprawy i jak czasem trudno jest nawet osobom, które są pewne siebie. Na 

takich zajęciach człowiek ocenia się mocno, czasem nawet samobiczuje psychicznie. I choć może nie jest to 

sytuacja typowo szkolna, jest tu wiele podobieństw. Skoro więc dorosły człowiek tak ciężko przechodzi stres 

uczenia się i pracy w grupie, warto pomyśleć, co czują młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze wykształconych 

pewnych społecznych mechanizmów. Z pewnością przeżywają dramaty, które nam mogą się wydawać śmieszne, 

ale dla nich to poważne rzeczy. Mam w szkole takiego chłopca, który dużo przeszkadza na lekcjach i kiedyś 

podczas kolejnej poważnej rozmowy wyznał: „Proszę pani, ja nie mam tu prawdziwego przyjaciela i myślę, że 



gdy będę zabawny, a klasa będzie się śmiała z moich żartów, to tego przyjaciela zdobędę”. Jako dorośli często 

zapominamy o tym, że dzieci oceniają się przez pryzmat grupy. Dlatego tak ważne jest, by dobrze poznały siebie 

i siebie nawzajem. 

 

MAGDA: Odkąd jestem wychowawczynią, zauważyłam, jak dużo dało mi impro w kontakcie z rodzicami. Dużo 

lepiej prowadzę spotkania z nimi, czuję większą pewność siebie. Staram się uświadamiać rodzicom, jak budują 

mury i jak bardzo wpływają na to, że dzieci się oceniają. Gdy ci dorośli ludzie siedzą w ławkach, czasem 

zastanawiam się, czy wracają im wspomnienia z lat szkolnych i co wtedy czują. Poza tym ja mam 26 lat, oni są 

zwykle koło czterdziestki, co także bywa problemem. Używam więc zasady „Tak, i...”, żeby pokazać, że nie 

jestem w opozycji, by zrozumieli, że przecież robimy coś razem, mamy wspólny cel. I ta metoda się sprawdza. 

 

KOMENTARZ AUTORA: Zasada TAK, I… jest podstawową regułą rządzącą improwizacją teatralną. W najprostszym 

rozumieniu oznacza “zgadzam się z Twoim pomysłem i rozwijam go w taki a taki sposób”. Zgłębiając techniki 

impro, można zauważyć, że w zasadzie wszystkie pozostałe reguły i dobre praktyki wywodzą się z tej zasady i są 

jej reperkusjami na głębszych poziomach. Nie jest to ślepa zgoda z pomysłem i uznanie go za najlepszy na 

świecie. To okazanie wsparcia drugiej osobie poprzez danie szansy temu pomysłowi i sprawdzenie, gdzie nas 

zaprowadzi jeśli go wspólnie rozwiniemy. Zasada ta jest najlepiej obrazowana poprzez ćwiczenie TAK ALE/TAK I. 

 

KASIA: Czasem zdarza mi się robić ćwiczenia impro z dziećmi nawet kosztem programu, szczególnie że często 

odnoszę potem wrażenie, że dzięki temu lepiej ich nauczyłam przewidzianego przez program materiału. Gdybym 

miała ogarnąć całość materiału, na pewno byłoby to po łebkach. 

 

MAGDA: Tak, bo pracuje się wtedy nad attention span dzieci, zwiększamy ich wydajność i gdy one wstaną z 

ławek i trochę się poruszają, to są gotowe do działania i zwiększa się ich koncentracja. Czasami uczę dzieci 

starsze lub dorosłych, którzy już całkiem dobrze mają opanowaną gramatykę i słownictwo, natomiast czują 

blokadę przed mówieniem w obcym języku, peszą się. Tak sobie myślę, że czasami lepiej postawić na te 

ćwiczenia pozaprogramowe, żeby właśnie ich przełamać. 

 

KONRAD: Zwykle pierwsze kilka minut zajmuje skupienie na sobie uwagi uczniów. Inaczej część będzie uważać, 

część się nie ogarnie, a jeszcze inna część w ogóle będzie nieposłuszna i stwierdzą, że mają wyrąbane. Zajmuje 

mi to jakieś 3-4 minuty, by się do nich przebić i skoncentrować ich uwagę na tym, co mam do powiedzenia. 

Czasem robimy kalambury, czasem rzucam piłką, żeby się orientowali, co pomaga mi też z imionami, bo mam 

bardzo dużo uczniów i nie ogarniam czasami. 

Impro samo w sobie nie jest tak bardzo skuteczne w nauce, ale świetnie rozmiękcza uczniów. Szczególnie, kiedy 

zaczynasz lekcję od ćwiczeń, uczniowie szybciej łapią to, że nie są już na przerwie, że dzieje się coś innego. Gdy 

na przykład zaczynam od ćwiczeń impro, to potem nie ma już problemu, by urządzić dyskusję na zajęciach. 

Zwykle zaczynam od kalamburów, razem zgadujemy, bawimy się, dzięki czemu zmienia się ich sposób myślenia i 

potem łatwiej rozmawia się na przykład o feminizmie albo o tym, kto jest odpowiedzialny za niewolnictwo. Na 

luz pozwalają sobie wtedy nawet uczniowie z liceum Kopernika, które jest prestiżową szkołą i czuć na tych 

młodych ludziach presję, by byli tacy ą-ę, a dzięki ćwiczeniom impro oni wiedzą, że mogą sobie odpuścić i 

przyłączyć się do zabawy. One czasami sobie grają w gry impro na przerwach. I zauważyłem, że są bardziej 

przychylne wobec mnie i mniej się boją. 

 



MAGDA: Przy uczeniu się obcego języka świetnie sprawdza się storytelling. Gdy gimnazjaliści grają w historię z 

dyrygentem, nawet nie zauważają, że korzystają z obcych słów. I choć oczywiście popełniają błędy, mimo 

wszystko ich to bardzo otwiera, są skupieni na historii, wszyscy tworzą to razem. 

 

KONRAD: Robię ćwiczenia około-impro – łączę uczniów w pary, by mogli najpierw spokojnie poćwiczyć, a potem 

każda para robi przed resztą grupy pokaz. Co jest naturalnie zabawne dla dla klasy, że koleżanki i koledzy robią 

obciach. Ale oczywiście wszyscy wiedzą, że robią z konkretnego powodu, jak choćby po to, by nauczyć się 

myślenia czy analizowania sytuacji. Jest takie ćwiczenie “Tak, panie hrabio, ale...”, w którym występuje postać 

hrabiego lub hrabiny, która chce sobie jakoś uprzyjemnić życie, podczas gdy druga osoba odpowiada: “Tak, 

ale…”. Używam tego ćwiczenia na conditionale, bo np. mówią: “...bo gdyby się pana brat nie spił, to...”. Oni 

najpierw sobie to improwizują w parach, potem kilka grup prezentuje to klasie, a na koniec robię kilka serii 

pytań na conditionale “co by było, gdyby...”. To działa dużo lepiej niż kolejna kserówka z conditionalami. 

 

KASIA: Ja robiłam też ćwiczenie opowiadanie “historii po jednym słowie”. Oni to strasznie lubią, chcieli wręcz 

zapisywać powstałą historię. To jest super dla tych dzieci, które się wstydzą lub nie mają dostatecznie dużych 

umiejętności żeby opowiadać historię z dyrygentem. Zauważyłam jednak taki problem, że jeśli któreś z dzieci za 

długo milczy to są takie, które mu pomagają ale też się irytują i to wiele mówi o ich nastawieniu i kto z czym ma 

problem. 

 

KONRAD: Zazwyczaj starałem się robić wszystko na tip-top, by nikt nie mógł się do niczego przyczepić. Teraz 

teoretycznie można by się przyczepić, ale nikt tego nie robi. Myślę nawet, że część uczniów chwali sobie takie 

powtórki. Chociaż jest też taki problem, że niektórzy nie zawsze łapią, że się uczą. A jak mają kartkówki, to są 

przekonani, że się uczą, bo jest terror. W tym roku miałem taki problem - robiłem dużo powtórzeń i dużo impro, 

a uczniowie poszli się poskarżyć do poprzedniej nauczycielki, że u mnie jest łatwo, jakbym nie miał oczekiwań. 

A ja te oczekiwania cały czas mam i też sprawdzam wiedzę i stawiam poprzeczkę dosyć wysoko, tylko oni nie 

łapią, że faktycznie ćwiczyli conditional i to nawet w sposób bardziej efektywny, bo w bardziej prawdziwym 

kontekście. Muszę im zwracać uwagę, że się uczą. 

 

KONRAD: Uwielbiam mindfuck, ale zawsze muszę się gryźć w język i zmieniać jego nazwę. Jak robiłem to 

ćwiczenie z dziećmi, nazywałem je “pomieszanie z poplątaniem”. Prowadzę zajęcia w szkole baletowej z 

dziećmi w wieku 11-12 lat, ale nie w pełni po angielsku, bo oni dopiero zaczęli się uczyć tego języka. Dlatego 

robimy mindfuck, żeby powtórzyć słowa w jakiejś kategorii np. części ubioru. To musi być na tyle obszerna 

kategoria, by znali chociaż kilkanaście słów, choć czasami trzeba łączyć kategorie. Robimy to ćwiczenie, by oni 

się rozruszali i mieli okazję do powtórzenia materiału. 

Czasami robię ćwiczenie obraz 3D, czyli uczniowie dostają słowo, np. odkurzacz i muszą ułożyć z ciał odkurzacz. 

To powtarzam często w szkole baletowej, ale też zaskakująco dobrze wychodzi to w podstawówce. Oni muszą 

się porozumieć, co to znaczy zadane słowo, ale mogą to robić tylko po angielsku, co zmusza do koncentracji. 

W ćwiczeniu „1-2-3” można zrobić zamiast cyfr trzy słowa, które są trudne w wymowie, np. “chocolate”, 

“vegetable”, “tomato”. To nie tylko fajna zabawa, ale też porządna nauka, a przy okazji nie słyszą, jak 

powtarzam te słowa milion razy, więc się nie nudzą, bo jakbym ja sam im 20 razy powtarzał “chocolate”, to by 

mnie znienawidzili, a tak muszą to sami wymawiać. 

Historie z dyrygentem na narrative tenses i użycie np. past perfectu. Mogę im zadać konkretny czas albo po 

prostu historie albo po prostu poprawiać tam gdzie powinien być past perfect, present simple. 



Myślę, że impro dałoby się zastosować do nauki innych przedmiotów. W szkole miałem chemię i niezbyt się na 

niej skupiałem, natomiast pamiętam bardzo obrazowe rzeczy np. jak działa mydło i myślę, że spokojnie można 

zastosować impro do nauki chemii. Gdyby wziąć grupkę uczniów i jedno byłoby tłuszczem, a inne spolaryzowaną 

cząsteczka mydła, to zapadłoby to bardziej w pamięć, bo wszyscy bardziej by tego słuchali. Bo główny problem 

jest taki, że nauczyciele mówią, ale nikt ich nie słucha, a jednocześnie nie robią oni nic, by ktoś ich słuchał. 

 

PEDAGOGIKA 

 

KONRAD: Na zajęciach z pedagogiki mówiono nam, że trzeba brać energię taką, jaka jest, i starać się ją 

przekierowywać w dobrą stronę, zamiast stopować i narzucać własny sposób myślenia. Faktycznie, z mojego 

doświadczenia wynika, że nie ma sensu dzieci stopować i zmuszać do pracowania tak, jak my chcemy. Z mojego 

punktu widzenia, czasami lepiej jest przerzucić plan, który mieliśmy na inny dzień i pójść za tym, co wynikło, 

dopóki uczniów to faktycznie fascynuje i starać się przy okazji robić z nimi lekcję. To lepsze, niż na przykład 

uciąć dyskusję na jakiś ważny dla dzieci temat, żeby zająć się tematem ochrony środowiska, bo akurat tego 

wymaga program. 

 

KONRAD: Pedagogika niestety nie mówi jak skupiać uwagę uczniów. Raczej o tym, jak działają dzieci, a nie jak 

działa lekcja. Dzieci w ogóle są wszędzie indziej myślą niż ciałem i są tak skonstruowane, że potrzebują być 

gdzieś indziej myślą i ciałem i muszą być rozbiegane, bo inaczej mózg im się nie rozrasta. Dzieci, które musiały 

się wcześnie usamodzielnić, wydorośleć i np. zarabiać, radzą sobie dużo gorzej. 

 

KASIA: Na kolegium nauczycielskim na UW jest dużo technik, rozgrzewek, dużo ćwiczeń praktycznych. Studia 

były dla mnie bardzo dobrym przygotowaniem, ale potem następuje konfrontacja z rzeczywistością. Człowiek 

styka się ze sprawami, o których się nie uczył, a których chyba nawet nie da się nauczyć. Bo jak patrzę z 

perspektywy czasu, to wszystko było fajnie przygotowane merytorycznie, ale to trzeba przeżyć samemu, żeby to 

zrozumieć. Trzeba wejść w ten świat i samemu sobie pewne rzeczy wypracować. 

 

MAGDA: Zgadzam się, że jeśli chodzi o metodykę prowadzenia zajęć językowych, to wszystko było dobrze 

przygotowane, natomiast uważam, że jest stanowczo za mało zajęć z psychologii, wszystko jest okrojone do 

suchych teorii. Mieliśmy 120-150 godzin praktyk, w większości to była tylko obserwacja, nikt nas nie prowadził 

krok po kroku. Byłoby super, gdybyśmy mogli prowadzić więcej zajęć, a potem wszystko szczegółowo omówić z 

mentorem. Więc pod kątem takiego kontaktu z żywym człowiekiem i jego emocjami to dopiero uczymy się już w 

pracy. 

 

KONRAD: Mieliśmy jakieś przykłady na skupianie uwagi, ale średnio przekładalne na polskie realia, bo mówiły o 

tym, jak to było w eksperymentalnej szkole gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował wielki teoretyk i robił 

„rzeczy”, a dzieci, które potem stamtąd wyszły, przejęły władzę nad światem. To były niepolskie przykłady, bo u 

nas nie można po prostu wywieźć dzieci na pustkowie, odciąć je od świata i przeprowadzać na nich 

eksperymenty, bo przyjdzie kuratorium i zapyta: „A gdzie podstawa programowa?”. 

 

ENERGIA GRUPY 



 

KONRAD: Impro mogłoby być jedną z odpowiedzi na pytanie jak kanalizować energię dzieci. Nie wiem, czy 

jedyną dobrą, ale na pewno wartą spróbowania. Nie wiem też, czy pasuje do nauczania wszystkich przedmiotów. 

Z językowymi na pewno tak, bo impro i nauka języka się łączą, jest im po drodze. Myślę, że na pewno przy 

uczeniu języka polskiego można by zastosować impro. 

 

KASIA: Nie umiem powiedzieć, ile wiedzy o energii pochodzi z impro, a ile z tego wiedziałam już wcześniej, ale 

wiem, że ta energia musi być cały czas w ruchu, że nie siedzimy ciągle, tylko cały czas coś się dzieje. Często 

robię „taniec świętego Wita”, tylko nauczenie dzieci liczenia wolno to problem, bo one od początku jadą 

szybkim tempem. Ale to ich uczy wyważenia. 

 

MAGDA: Ja robię też chodzenie z części ciała, bo uczy to świadomości ciała. No, i w taki sposób wyciągam dzieci 

z ławek. Zrobiłam też ostatnio dwugłowego profesora na lekcji z online dating. Inaczej bardzo się peszą, bo ten 

podręcznik też jest dziwnie skonstruowany - online dating dla 13-latków, naprawdę? Oni się strasznie peszyli a w 

dwugłowym profesorze łatwiej było im o tym mówić. 

 

KASIA: Uważam, że byłoby super, gdyby wprowadzić zajęcia z impro dla nauczycieli, wzbogacić to o techniki 

teatralne w nauczaniu. Pisałam pracę licencjacką o role playing, o komedii itd, ale tylko teoretycznie to 

wiedziałam, nie miałam za sobą żadnej praktyki,. Teraz wiem, że impro jest idealne do nauki, w szczególności 

języka. 

 

KONRAD: Impro jest genialne, gdy się jest na zastępstwie. Masz przed sobą klasę, której nie znasz i nic o niej nie 

wiesz, a trzeba z uczniami spędzić 45 minut i przerobić jakąś część programu. A tak nie muszę mieć nawet bazy 

materiału, nie muszę wiedzieć, co oni wcześniej mieli, bo impro z nich to wyciągnie. 

MAGDA: Gdy idę do klasy z dziennikiem, często sobie myślę, ile zależy od mojego nastawienia, od tego, czy 

zacznę z uśmiechem. Dlatego kocham pracę z dziećmi, bo odczuwają każdy twój nastrój, każdy nawet 

półuśmiech. To tyle daje, jeśli wejdzie się do sali z nastawieniem ,,YES, AND’’ to naprawdę działa na dzieci, 

ożywia je. Oczywiście ciężko jest to utrzymywać przez 45 minut, ale bardzo ważne jest skupianie się na 

atmosferze i świadomość, jak one odczuwają twój strach, twoje nerwy. Kiedyś miały być w szkole ćwiczenia 

przeciwpożarowe i bałam się, że nie zdążymy się ewakuować i będziemy tą grupą, która by „spłonęła”. 

Naprawdę bardzo się denerwowałam i wyczekiwałam tych trzech dzwonków, a dzieci to zauważyły i powiedziały: 

“Coś z panią jest dzisiaj nie tak”. I tu w życiu przydaje się impro, które uczy wychodzenia z pewnością siebie, 

nawet gdy się mówi największą bzdurę. 

 

POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

 

KONRAD: Nam, anglistom, jest o tyle łatwiej, że w naszych teachers bookach są propozycje z warm-upami i 

pomysłami, jak fajnie zacząć lekcję. Matematykom, historykom czy chemikom w naszej szkole to by w ogóle nie 

przeszło przez myśl, żeby dzieci do czegokolwiek rozgrzewać albo w ogóle przygotowywać. Niektórzy nauczyciele 

przedmiotów ścisłych są często zbyt ściśli i skryci, żeby stosować impro. 

 



MAGDA: Staramy się wymieniać materiałami oraz spostrzeżeniami na temat uczniów, jednak brak nam czasu na 

wymienianie się technikami czy wiedzą. Zresztą jako nauczyciel, który jest na początku drogi zawodowej, nawet 

nie mam przestrzeni, gdzie mogłabym się wypowiedzieć na taki temat. 

 

KONRAD: U nas czasami są takie rozmowy, ale niezbyt produktywne. Zawsze jest cześć nauczycieli, która chce 

rozmawiać i ma jakieś pytania. I są też nauczyciele starej daty, którzy mówią: “Za moich czasów było inaczej, a 

w ogóle to trzeba ich trzymać krótko”, po czym pojawia się konflikt na poziomie meta i zwykle problem, który 

miał być rozwiązany, nie zostaje rozwiązany. Jest dużo bicia piany, a mało faktycznej wymiany wiedzy miedzy 

nauczycielami. Z anglistami zdarza mi się często wymieniać rożne metody, ale też my musimy ze sobą być 

skoordynowani. Natomiast to zwykle są rzeczy typu, co robimy, a nie jak robimy. Nie ma dużej szansy na 

wymianę myśli czy sposóbów, bo jest dużo papierologii, z roku na rok coraz więcej i ona skutecznie zabija 

prawie wszystko. 

 

KASIA: Nawet nie chodzi o to, że ci nauczyciele są źli, tylko popadają w taką rutynę, że sami nawet mówią, że 

omawiają podręcznik od deski do deski. 

 

MAGDA: Myślę, że warsztaty impro dla nauczycieli mogłyby pomóc, ale myślę ,że wiele osób mogłoby się 

buntować: “Ja? Wygłupiać się?”. A przecież takie zajęcia wyczulają na wiele rzeczy, bo będąc uczestnikiem, 

uświadamiasz sobie procesy oceniania i akceptacji, tego, że ty też oceniasz i nie jesteś tak akceptującą osobą, 

za jaką się masz. Wcześniej uważałam, że jestem bardzo tolerancyjna, tymczasem w trakcie warsztatów impro 

spostrzegłam, jak bardzo oceniam, siebie, innych. Nadal uczę się, jak się z tego wyzwolić. 

 

KASIA: Warto zaryzykować i warto to przełamać. Wiem o tych sceptycznych spojrzeniach, ale trudno, do kogo ma 

dotrzeć - dotrze. 

 

MAGDA: Warsztaty z impro bardzo wzbogaciłyby środowisko pedagogiczne. Często my nauczyciele nie mamy 

dystansu do siebie, obawiamy się zbyt dużo żartować, skracać dystans. Czasem niektóre zachowania tak jak 

przybicie piątki z dzieckiem nam „nie przystoją.” 

 

KASIA: Wielu nauczycieli sądzi, że to spoufalanie się i skandal. 

 

MAGDA: I w takich warunkach trudno stworzyć bezpieczną atmosferę, jak jest taki dystans. 

 

KASIA: Nawet nie winię takich nauczycieli, bo warunki są niesprzyjające. Nie mam pomysłu, jak można temu 

zaradzić. 

 

MAGDA: Największym problemem polskiej szkoły jest mało sprzyjający klimat, nie ma miejsca na zajęcia 

integrujące. Musimy gonić z materiałem, bo jest podstawa programowa, i czasem zapominamy, że można 

przemycić fajne rzeczy. Boimy się takich teatralnych technik, bo a nuż coś pójdzie nie po myśli i będzie 

rozgardiasz. Dzieci nie są przygotowane na porażki i w ogóle, co to jest porażka i co się rozpatruje jako porażkę. 

Nie rozmawia się o tym, nie ma takich zajęć otwierających, scalających grupę. Teraz uczę w czwartej klasie i 

nie mam gdzie wpleść tej integracji, a jest dużo konfliktów. Może to są śmieszne sprawy, ale dla nich to są 

często prawdziwe dramaty. 

 



OCENIANIE 

 

KASIA: Ocenianie jest najgorsze, a dzieci się tak bardzo oceniają nawzajem. Często się zdarza, że ktoś jest 

nielubiany w klasie, a kiedy pytam, dlaczego tak jest, słyszę od dzieci: “Bo nikt jej nie lubi”. To dla mnie szok, 

bo nie ma żadnego argumentu, od razu są tylko szykany. 

 

MAGDA: Ocenianie jest największą blokadą dla człowieka na każdym polu. Blokuje wszystko, blokuje pokłady 

kreatywności, blokuje rozwój. Może zrobić dużą krzywdę. 

 

KASIA: Nauczyciele niestety muszą oceniać, jestem zobowiązana, żeby oceniać. Wprowadziłam zasadę, a mam 

taką możliwość w przeciwieństwie do nauczycieli w szkołach publicznych, że jak dziecko dostanie poniżej 50 

procent z testu, to ja w ogóle nie wystawiam oceny. Ja mogę im nie postawić jedynki czy dwójki, ale w szkole 

publicznej takiej opcji nie ma i dzieci się porównują, kto jest gorszy, kto jest lepszy. Przeżyłam kiedyś taką 

sytuację, największy koszmar mojego życia - dzieci miały test i przyszła mama jednego z uczniów przed tym 

testem i powiedziała, że jeżeli jej syn nie dostanie czwórki, to nie pójdzie na urodziny do kolegi. Chłopiec to 

słyszał i tak się zestresował, że nie mógł myśleć. Nie pamiętam, co dostał, ale chyba nie była to dobra ocena, 

chociaż na pewno nie była też zła, bo ja nie stawiam złych ocen. Niestety, rodzice bardzo często napędzają ten 

wyścig szczurów. 

 

MAGDA: Do tego dochodzą jeszcze oczekiwania. Czego my oczekujemy od dzieci i czego dzieci same od siebie 

oczekują. Nic dziwnego, że odczuwają presję. Jak kiedyś powiedział nam pewien instruktor: “Zróbcie najgorszy 

show na świecie” i wyszło super. Warto także dzieciom tak mówić, żeby obniżać oczekiwania. Mówię to teraz 

również jako wychowawca, żeby dzieciom powtarzać, że oceny nie są najważniejsze, choć dzieci myślą przez ich 

pryzmat. Ocenianie to problem polskiej szkoły i myślenie typu “nie mieścisz się w kanonie”. To są ich małe 

porażki i trzeba im tłumaczyć, że nie o to do końca chodzi. 

 

WYKLUCZENIE A GRUPOWOŚĆ 

 

MAGDA: W impro liczy się suma naszych działań, natomiast w szkole o to trudno. Ostatnio na godzinie 

wychowawczej zadałam pracę w grupach i była taka ekscytacja, że w grupach pięcioosobowych wymyślamy 

zasady poprawnego zachowania się i tworzymy to razem. Nawet nie musiałam im tego mówić, chociaż chciałam, 

ale one same się podzieliły tekstem “jest 19 punktów, to ty 3, ja 3” i od razu te dzieci mówiły : “Proszę pani, a 

nasza grupa dobrze?”. Tak poczuły się jako całość. Są niby w jednej klasie, ale tu mamy dobrego ucznia, a inny 

jest zdekoncentrowany. Są tak zaszufladkowane, że nie mają jak ani kiedy poczuć, że są całością, a myślę, że 

tego właśnie uczy impro. 

 

KASIA: Uważam, że impro byłoby świetnym sposobem na walkę z hejtem w internecie i gdziekolwiek. Pamiętam, 

że była taka dziewczynka, która była nielubiana i wiele dzieci mówiło, że ona ich zaczepia, a nauczyciele ogólnie 

nie zauważali takiego zjawiska. 

 

MAGDA: Często złe zachowanie tych dzieci, które dają się we znaki, to raczej krzyk o pomoc, a często sami 

podsycamy niechęć do takiego ucznia, mówiąc: “Ten łobuz, ja już nie mogę z nim”. A dlaczego ten łobuz tak 



przeszkadza? On nie czuje się częścią grupy, chce zwrócić na siebie uwagę, przeszkadza, używa wulgaryzmów, i 

im bardziej jest ignorowany lub nielubiany, tym bardziej zachowuje się w sposób niewłaściwy. To jest błędne 

koło. 

 

KASIA: I właśnie dlatego potrzebne są takie zajęcia scalające. 

 

MAGDA: Dzięki takim zajęciom poprawia się atmosfera w klasie. Na przykład grając w group mind, dzieci często 

tak się tym ekscytują, że nie chcą przestawać grać. 

 

KASIA: Ważne, żeby ignorować te dzieci, które chcą na siebie zwrócić uwagę. Często, gdy dzieci skarżą na siebie, 

są to zarzuty banalne, np.: “Proszę pani, a ten ma otwartą książkę na innej stronie”. W takiej sytuacji zawsze 

zwracam uwagę nie na osobę oskarżaną, bo ona i tak już jest przerażona, że zaraz zostanie wyrwana do 

odpowiedzi, bo tak robi większość nauczycieli. Ja zawracam uwagę na skarżącą, pytam, po co to zrobiła, 

dlaczego to powiedziała. 

 

MAGDA: Miałam ostatnio taką sytuację na wycieczce w kinie. Usłyszałam: “Proszę pani, ja nie chcę koło niego 

siedzieć”, więc odparłam: “Dobrze, przesiadamy się, ja bardzo chętnie koło niego osiądę”. Dzieci były w szoku, 

że chcę siedzieć obok kogoś, kto jest nieakceptowany. Nauczyciele często wpadają w taką pułapkę, że jak słyszą 

donos na kogoś, to sobie myślą: “Znowu ten!”. A przecież dzieci w szkole dopiero uczą się interakcji 

społecznych, one zwykle nie potrafią się przepraszać, nawet gdy w obecności nauczyciela konflikt zostanie 

rozwiązany. Pytam: “Czy już przeprosiłeś kolegę?”, a słyszę: “Jeszcze go dzisiaj nie spotkałem”, a to już siódma 

lekcja. Tamten chłopiec tak bardzo czuł się speszony faktem, że musi przeprosić kolegę, że nie wiedział, jak to 

wszystko ugryźć. Takie najprostsze sytuacje, to, jak je załatwiać, to dla dzieci tematy tabu. Nie mamy zajęć z 

interakcji społecznych. 

 

KASIA: Nie można za to winić ani nauczycieli, ani uczniów. Naprawa tego polegałaby an głębokiej zmianie. Nie 

zmianę nauczyciela czy ucznia, tylko ich podejścia, przez zmianę sposobu pracy i warunków, tego jak wyglądają 

lekcje. 

 

MAGDA: Tylko musi być na to czas i przestrzeń. W domu też się tego nie załatwi, bo rodzice mierzą się z jakąś 

abstrakcyjną relacją o czymś, co wydarzyło się w szkole. Nie mogą skonfrontować tego z tym towarzyskim 

przeżyciem, które danego dnia się wydarzyło. Rodzicie też są w pędzie i dzieci nie do końca mają gdzie się 

nauczyć, jak sobie z tym radzić. A to generuje wszystko. Nie dość, że stres związany z nauką, z ocenami, to 

jeszcze ten stres towarzyski. 

 

KASIA: W jednej grupie mam trzy dziewczynki z jednej klasy i trzy z drugiej i one po ćwiczeniach impro są super 

zgrane, a wcześniej nie były. To wpływa na zgranie i nie osądzanie, szczególnie jeśli skupia się dzieci na robieniu 

czegoś razem. Maluszkom muszę od samego początku powtarzać, że im głupsze tym lepsze i one są w szoku, że 

dostają takie przyzwolenie od nauczyciela i że sam nauczyciel w tym uczestniczy. I one lubią to, że każdy pomysł 

jest super. Sama wpadam czasem w pułapkę, że oceniam pomysły dzieci i im mówię, że coś nie jest za dobre. 

Ale w momencie, gdy robimy konkretne ćwiczenie, to można zrobić wszystko. Może nie skręcić sobie kark, ale na 

przykład położyć się nagle na ziemi, czyli zrobić coś, na co normalnie w środowisku szkolnym się nie pozwala. 

Tymczasem dzieci, grając w taniec pierwotny i mając wybór, nie robiły sobie nic złego. Nauczyciel się boi, że 

one sobie coś zrobią. 



 

DOŚWIADCZENIE 

 

KASIA ŁUKOWSKA - Uczy od 6 lat. Nie uczyła nigdy w szkole państwowej, chociaż ma uprawnienia. “Rok temu 

kolega powiedzial zebysmy poszli na spektakl bo jest super. Bylam na poczatku sceptyczna,  bylam pewna, ze nie 

jest to improwizowane. A potem za namowa kolegi poszlam na warsztaty, zabralam kolezanki” 

 

MAGDA SZCZEPANIK - Uczy od 5 lat, od 3 lat w szkole panstwowej i od tego roku ma wychowawstwo. “Podobnie 

jak Magda, poszlam na spektakl a potem na warsztat, troche przerazona, nie majac zadnych wyobrazen.” 

 

KONRAD GNIAZDOWSKI - Uczy od prawie 10 lat. Kopernik (gimnazjum i liceum) klasy dwujezyczne i szkoła 

baletowa (5 podstawowa i 2 gimnazjum). Ćwiczy improwizację od 1.5 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wnioski     

Jako instruktor improwizacji pracowałem z setkami, być może nawet tysiącami ludzi podczas przeszło tysiąca 

godzin warsztatowych. To co zawsze mnie zadziwia to fakt, że do każdego można dotrzeć, każdy jest w stanie 

się otworzyć w jakimś stopniu. Za każdym razem na nowo przekonuję się, że improwizacja teatralna znalazła 

klucz do odblokowywania ludzkiej kreatywności - kreatywności rozumianej bardzo szeroko i opartej na 

najbardziej podstawowych umiejętnościach człowieka: komunikacji i współpracy. Sukces ludzkości jako gatunku, 

który zdominował świat swoją obecnością oparty jest w większości na tym jak dobrze potrafimy współdziałać co 

osadzone jest w umiejętnym komunikowaniu się. Improwizacja teatralna nie wyważa otwartych drzwi ani nie 

odkrywa ameryki, jedynie korzysta z zasobów, które już mamy. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie 

chętnie wracają na warsztaty improwizacyjne. Gdy pytam co ich sprowadza z powrotem, mówią, że głównie 

dobra zabawa. Jako instruktor widzę jednak, że to nie tylko kwestia zabawy a również tego, że inaczej 

zaczynają się komunikować, inaczej stoją i gestykulują. W ich postawie mniej jest zamknięcia, odcięcia od 

świata i oceny wszystkiego dookoła a więcej radości z przebywania wśród ludzi i otwartości. Dzięki improwizacji 

teatralnej jestem dla siebie najlepszym przykładem wyświechtanego “czerpania z życia pełnymi garściami”. 

Improwizacja teatralna zmieniła i ciągle zmienia moje życie - jestem szczęśliwszy gdy nawet odrobinę mniej 

muszę oceniać siebie i innych. 

Mam podobne wspomnienia ze szkoły jak ludzie, którzy mnie otaczają. Z łatwością wchodziłem w rywalizacyjny 

tryb, w którym patrzyło się na kolegów i koleżanki z klasy poprzez filtr ocen, które dostają. Przeżywałem trudne 

chwile dostając złe oceny i wpadałem w chwilową megalomanię otrzymując dobre. Ocenianiu towarzyszył 

zawsze ogromny stres, który blokował dotarcie do moich pełnych zasobów. Czasami to napięcie przybierało takie 

rozmiary, że niezależnie od tego jak długo i intensywnie się uczyłem w chwili odpowiedzi przed tablicą czy 

kartkówki nie miałem dostępu do swojej wiedzy. Wiem, że nie jestem odosobniony w tym doświadczeniu, więc z 

powodzeniem można stwierdzić, że coś w takim podejściu do egzekwowania nauki jest nie w porządku. 

Nauczyciele, z którymi pracowałem, zgodnie twierdzą, że techniki teatru improwizowanego to świetny zestaw 

zabaw, które służą podniesieniu energii klasy, skupieniu ich na temacie lekcji i skoncentrowaniu na współpracy. 

Instrukcje do tych ćwiczeń nakierowują dzieci na skuteczne i satysfakcjonujące postępowanie, które może 

pozostać w nich na dłużej. Jeśli chociaż przez chwilę dzieci zobaczą jak przyjemnie jest po prostu coś 

wykrzyknąć, nie przejmując się oceną innych a wręcz otrzymując wsparcie od grupy, chętnie wracają do tego 

doświadczenia. Według mnie najważniejszym skutkiem regularnego wykonywania ćwiczeń improwizacyjnych jest 

zaufanie sobie samemu i zaprzestanie wewnętrznej oceny swoich własnych pomysłów. Coraz głębsze 

odpuszczenie napięć związanych z ciągnącym się za każdą osobą pytaniem "czy jestem wystarczająco 

dobry/mądry/fajny?" pozwala mniej odczuwać stresy szkolne i uruchomić pełnię swojego potencjału. 



Mam głębokie przekonanie, że nauczyciel stosujący techniki teatru improwizowanego jest w stanie wydobyć z 

siebie i klasy to co w nich najlepsze. Lekcje w których chętnie się uczestniczy, które zapadają w pamięć przez 

swoją dynamikę a w szczególności na których odczuwa się przyjemność z nauki a nie stres, zapamiętywane są na 

dłużej. Sam najlepiej pamiętam ze szkoły podstawowej lekcje historii, na których nauczycielka angażowała nas 

w odgrywanie postaci historycznych podczas ważnych wydarzeń. Pamiętam doskonale jak cała klasa dobrze się 

przy tym bawiła a ja po 21 latach pamiętam jak poślubiałem czeską księżniczkę Dobrawę. 

Improwizacja teatralna to pewnie nie jedyna możliwość dla nauczycieli, aby w sposób skuteczny i 

satysfakcjonujący wspomagać prowadzenie lekcji. Niemniej doświadczenie moje i innych pokazuje, że warto 

tego spróbować. 

 

Paweł Najgebauer 

Improwizator w teatrach Klancyk i Hofesinka oraz duecie PiP Show. Nauczyciel improwizacji w warszawskiej 

Szkole Impro i projekcie "Duży pies nie szczeka". Szkolony w amerykańskich ośrodkach improwizacyjnych: iO 

Chicago, Second City oraz The Annoyance Theatre. Od 2012 roku zagrał w setkach spektakli i poprowadził ponad 

1000 godzin warsztatowych z dorosłymi i dziećmi. 

 

 

 

Dodatek: lista ćwiczeń 
 

Nazwa ćwiczenia instrukcje ćwiczenia przebieg ćwiczenia, 

instrukcje w trakcie 
na co zwracać uwagę wnioski i cele ćwiczenia 

Bomba tarcza Każdy uczestnik wybiera w 

myślach (nie informując 

nikogo) dwie osoby z koła: 

swoją bombę i tarczę. Na 

komendę START uczestnicy 

mają za zadanie ustawić się 

tak aby ich tarcza osłaniała 

przed ich bombą. Na 

komendę ZMIANA każdy 

uczestnik musi w myślach 

zamienić swoją bombę z 

tarczą. 

Ponieważ każdy ma inny 

zestaw bomba/tarcza, układ 

powinien być niestabilny i 

uczestnicy będą ciągle w 

ruchu. Aby się nie 

zatrzymywali, warto co jakiś 

czas krzyczeć ZMIANA. W 

pewnym momencie 

krzyczymy, że bomby się 

uzbrajają i odliczamy od 10 

do 0, w międzyczasie 

krzycząc również ZMIANA. 

Warto informować w 

trakcie, że nie można łapać 

nikogo i na siłę 

zatrzymywać. Jeśli 

uczestnicy z powodu np. 

wstydu nie będą się 

poruszać to warto namówić 

ich aby poczuli realne 

zagrożenie wybuchem. 

To ćwiczenie głównie po to 

aby ruszyć się z miejsca, 

wybić z myślenia i działać. 

Ciekawe jest to, że dwie 

proste reguły powodują, że 

ludzie zaczynają biegać. 



samuraje Uczestnicy stają w kole i 

chwytają przed sobą 

niewidzialne miecze 

samurajskie. Jedna osoba 

podnosi swój miecz do góry 

krzycząc (głośno, na 

wydechu) HI! Wtedy jego 

bezpośredni sąsiedzi, 

patrząc się sobie w oczy 

równocześnie przecinają 

osobie w środku brzuch 

krzycząć HA! Wtedy osoba 

ze środka łapie kontakt 

wzrokowy z kimś z koła i 

tnie w jego kierunku 

mieczem krzycząc HO! 

Wtedy wskazana osoba 

znów podnosi miecz 

krzycząć HI i cała 

procedura się powtarza. 

Jeśli uczestnicy mają 

problem z krzyknięciem 

warto zatrzymać się i zrobić 

kilka głębokich wdechów 

przeponą i wspólnie 

pokrzyczeć HI, HA oraz HO. 

Warto też przyspieszać 

uczestników i stymulować 

aby grupa osiągnęła rytm w 

kolejnych okrzykach HI-HA-

HO. 

Warto zwrócić uwagę czy 

wszyscy są czujni na to czy 

przychodzi do nich lub ich 

sąsiadów miecz i czy 

reagują zgodnie z 

instrukcjami ćwiczenia. 

Spytać kiedy ćwiczenie 

wydaje się być 

najzabawniejsze i 

najbardziej 

satysfakcjonujące a kiedy 

nie. 

Gotowość i otwartość na 

grupę jest widoczna w 

postawie: osoby czujne będą 

na ugiętych nogach trzymać 

miecz przed sobą i skupiać 

się na grupie. 

żaby Uczestnic stają w kole. 

Kolejne osoby w kole muszą 

wypowiadać słowa według 

następującego alorytmu: 1) 

jedna 2) żaba 3) dwoje 4) 

oczu 5) cztery 6) nogi 7) 

plusk 8) do jeziora 9) dwie 

10) żaby 11) czworo (2x2) 

11) oczu 12) osiem (2x4) 

13) nóg 14) plusk 15) plusk 

16) do jeziora 17) trzy 18) 

żaby... Ilość kolejnych 

plusków musi być równa 

aktualnej liczbie żab. 

Jeżeli ktoś się pomyli grupa 

daje mu owację a ta osoba 

krzyczy radośnie 

"pomyliłem się"! 

Ważne aby wytworzyć 

atmosferę w której osoba, 

która się pomyli nie jest 

piętnowana tylko radosnie 

przyjmowana oraz, że grupa 

jako całość czuje się 

odpowiedzialna za dotarcie 

jak najdalej w grze. 

Trzeba zwrócić uwagę czy 

uczestnicy kibicują sobie 

nawzajem żeby 

zmaksymalizować wynik 

grupy czy pouczają się. To 

jest delikatna różnica, 

więc warto się zatrzymać 

nad tym. 

Najlepsze rezultaty osiąga się 

gdy grupa w całości się 

mocno wspiera i aktywnie 

uczestniczy w ćwiczeniu, 

pobudzając się nawzajem do 

koncentracji. 

koło skojarzeń Uczestnicy stają w kole. 

Jedna osoba wypowiada 

słowo i kolejna kojarzy do 

tego słowa. Następna osoba 

kojarzy już do skojarzenia. 

Na starcie tzreba 

zaznaczyć, że nie ma złych 

skojarzeń i nikt nie 

powinien się z nich 

tumacyzć ani oceniać 

skojarzeń innych 

uczestników. 

Jeśli ktoś się za długo waha 

możemy zatrymać ćwiczenie 

i spytać co blokuje 

wypowiedzenie słowa. Można 

spytać czy uczestnik 

jakkolwiek odczuwa stawkę 

wypowiadanego słowa (a 

przecież stawki nie ma, bo 

ćwiczenie nie ma kary ani 

nagrody) 

Zwracamy uwagę na 

zachowanie osób 

wypowiadających 

skojarzenia. Jesli ktoś 

ewidentnie czuje się 

zażenowany, zawiedziony 

słowem, które wymyślił 

należy zwrócić uwagę po 

ćwiczeniu, że jest to 

element autooceny, który 

jest blokujący. Często 

zdarza się to przy 

absolutnie zwykłych 

skojarzeniach takich jak 

Przyzwyczajenia ludzi do 

tego, że są oceniani 

powodują, że nawet w tak 

prostym ćwiczeniu możemy 

się zablokować, mimo, że 

nasze mózgi nieustannie 

produkują mnóstwo 

skojarzeń do tego co widzą 

lub słyszą. To co nas blokuje 

to uwewnętrzniony krytyk. 

Hamujące jest zarówno 

blokowanie siebie jak i 

innych. 



jajko-kura. Warto zwrócić 

uwagę, że nieoryginalność 

tego skojarzenia nie ma 

kompletnie żadnego 

znaczenia, tym bardziej, 

że jest ono jak najbardziej 

słuszne. Podobnie 

zwracamy uwagę czy w 

jakiś sposób uczestnicy nie 

oceniają siebie nawzajem, 

co również może być 

blokujące. 

koło skojarzeń w 

rytmie 
Podobnie jak w kole 

skojarzeń, tyle że 

dodatkowo grupa musi 

robić rytm, np. klaśnięcie o 

uda, klaśnięcie dłońmi, 

pstryknięcie prawą ręką i 

pstryknięcie lewą ręką 

(czyli rytm 4/4). 

Skojarzenie wypowiadają 

kolejne osoby na drugie 

pstryknięcie. Jeśli ktoś ma 

słowo wcześniej to 

powinien się z nim 

wstrzymać do pstryknięcia, 

jeśli natomiast ktoś się nie 

"wyrobił" z wymyśleniem to 

czeka na następną kolejkę 

aby zachować rytm. 

Zwracamy uwagę aby 

wypowiadać słowa w rytmie. 

Jeśli ćwiczenie idzie płynnie 

to przyspieszamy całość. 

Jeśli ktoś się blokuje 

zachęcamy do powiedzenia 

"czegokolwiek" 

przypominając, że stawka 

ćwiczenia jest niska. 

Pytamy co powoduje rytm, 

czy wybił z myślenia i 

zmusił do wypowiedzenia 

słowa mimo, że nie było 

czasu na przeanalizowanie 

czy to słowo jest 

"dostatecznie dobre". 

Rytm pozwala czasami 

ominąć naszego 

wewnętrznego krytyka i 

wypowiedzieć to co 

naturalnie przychodzi nam do 

głowy. 

koło skojarzeń z 

klaskami 
Podobnie jak w kole 

skojarzeń, tyle że 

dodatkowo wcześniej 

uczymy się przekazywania 

impulsu. Polega to na tym, 

że osoba rozpoczynająca 

łapie kontakt wzrokowy z 

kimś w kole i wysyła 

skierowany klask dłońmi. 

Osoba, która ów klask 

otrzymała, łapie kontakt 

wzrokowy z kolejną osobą i 

przesyła go dalej. Jak 

grupa nauczy się płynnie 

wysyłać klask, łączymy koło 

skojarzeń (po kole) i 

wysyłania impulsu/klasku 

(nie po kole tylko tak jak 

łapiemy kontakt 

wzrokowy). Ważne jest aby 

zaznaczyć, że są to dwie 

niezależne gry, które 

Jeśli grupa się dużo myli, 

warto zatrzymać ćwiczenie i 

zwrócić uwagę na momenty 

kiedy przestajemy się 

koncentrować. Być może 

warto puszczać klask tam 

gdzie akurat nie idą 

skojarzenia aby sobie 

nawzajem nie utrudniać. 

Pomocne również będzie 

powtórzenie klasku, którego 

ktoś nie zauważył lub słowa, 

którego ktoś nie usłyszał. 

Zadaniem grupy jest 

utrzymać toczące się 

ćwiczenie poprzez 

pomaganie sobie. 

Zwracamy uwagę, czy 

uczestnicy są 

skoncentrowani, gotowi na 

przyjęcie słowa i klasku 

oraz czy sobie pomagają w 

celu utrzymania ćwiczenia. 

Pytamy czy myślenie 

dwutorowe pozwala nam 

wypowiadać skojarzenia 

bez zastanowienia. 

Wybicie się z jednej gry i 

zrobienie dwóch gier na raz 

pozwala czasami na 

ominięcie wewnętrznego 

krytyka i wypowiedzenie 

skojarzeń, które jako 

pierwsze przychodzą nam do 

głowy. 



wykonujemy równocześnie, 

a azatem jeśli do kogoś 

dochodzi klask to przesyła 

dalej klask, jeśli natomiast 

skojarzenie to puszcza 

skojarzenie. 

taniec świętego 

wita 
Uczestnicy stają w kole 

bądź rozchodzą się po sali - 

istotne, żeby mieli 

dostatecznie dużo miejsca. 

Podnoszą prawą rękę do 

góry i machają nią licząc 

razem na głos do 7. Potem 

Tak samo machają lewą 

ręką, prawą nogą, lewą 

nogą i pupą. Potem 

powtarzają całą procedurę 

licząc do 6, następnie do 5 

itd aż dochodzą do punktu 

gdzie liczą tylko do 

jednego przy każdej 

kończynie. Wraz ze 

zmniejszającą się liczbą 

również przyspieszamy 

tempo. 

Instruktor wyznacza tempo 

więc też dba o to, aby 

liczenie stopniowo 

przyspieszało. 

 

Ćwiczenie ma za zadanie 

podniesienie energii 

uczestników. Grupowa 

aktywność fizyczna 

powoduje, że nikt nie może 

się wyłamać z ćwiczenia, 

przez co wszyscy jednakowo 

pobudzają swój układ 

krążenia. 

tak ale/tak i Stajemy w kole. Jedna 

osoba proponuje jakieś 

działanie, np. mówi 

"Zbudujmy statek piracki". 

W wersji pierwszej, czyli 

"tak, ale" kolejna osoba w 

kole zaczyna zdanie od 

"tak, ale..." i znajduje 

problem w pomyśle, np.: 

"Tak, ale nie mamy 

drewna" albo "Tak, ale 

jesteśmy daleko od morza". 

Kolejne osoby zaczynają 

zdanie od "tak, ale" i 

polemizują z ostatnią 

kwestią. W wersji drugiej 

każde kolejne zdanie po 

propozycji działania 

zaczynamy od "tak, i" po 

czym wypełniamy to treścią 

w której podajemy pomysł 

na rozwinięcie, 

kontynuację lub 

konsekwencję 

wcześniejszego pomysłu. 

Jeśli zacząć znowu od 

statku pirackiego, pierwsza 

Należy zwracać uwagę, żeby 

uczestnicy odnosili się 

zawsze do ostatniego 

pomysłu, ale też mieli na 

uwadze pierwotny pomysł. 

Po ćwiczeniu należy spytać 

się kto lepiej czuł się w 

wersji "tak, ale" a kto w 

"tak, i". Należy zaznaczyć, 

że "tak, ale", mimo, że ma 

słowo "tak" na początku, 

pokazuje naszą niezgodę - 

to jest mechanizm tzw. 

ukrytej niezgody. Drugie 

pytanie jakie warto zadać, 

to która wersja ćwiczenia 

zaprowadziłą nas dalej z 

pomysłem. Czy w wersji 

"tak, ale" udało się coś 

osiągnąć w naszej historii? 

Jakie jest porównanie do 

wersji "tak, i"? Istotne, 

żeby uczestnicy sami 

zauważyli tę różnicę. 

Mówiąc "tak, ale" mówimy 

innymi słowy "tak, masz 

dobry pomysł, ale ja mam 

lepszy". W procesie grupowej 

kreatywności (czyli de facto 

w dowolnej pracy w grupie) 

to jest działanie 

nieskuteczne. Mechanizm 

"tak, i" jest mechanizmem, 

który daje szanse na 

rozwinięcie i eksplorację 

pomysłu. Niektoniecznie musi 

oznaczać, że zgadzamy się na 

ślepo ze wszystkim, jedynie 

wysyłamy grupie komunikat 

"nie wiem gdzie nas ten 

pomysł zaprowdzi, ale 

zobaczmy". Mechanizm "tak, 

i" jest zarówno podstawową 

zasadą działania sceny w 

teatrze improwizowanym jak 

i metodą prowadzenia burzy 

mózgów. W teatrze 

improwizowanym wszelkie 

inne "zasady" są pochodnymi 

zasady "tak, i". 



kwestia mogłaby brzmieć: 

"Tak, i popłyńmy na 

Karaiby" a kolejna "Tak, i 

opalajmy się na plażach 

Jamajki". 

historia po 

jednym słowie w 

kole 

Stajemy lub siadamy w 

kole. Jedna osoba mówi 

pierwsze słowo historii i 

zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara kolejne 

osoby dokłądają po jenym 

słowie tworząc historię. Dla 

uproszczenia uczestnicy 

mogą powiedzieć "kropka" 

aby zakończyć zdanie i 

wtedy mają prawo zacząć 

kolejne. Prowadzący 

uznaje kiedy zakończyć 

ćwiczenie. Można też 

zrobić wersję sceniczną, 

gdzie kika osób, stojąc w 

rzędzie opowiada historię 

po jednym słowie przed 

grupą. Warto wtedy 

widzów zapytać o tytuł 

historii i styl opowiadania 

(np. dramat, romans lub 

science fiction). 

Jeśli historia ewidentnie się 

"nie klei" warto zatrzymać 

ćwiczenie i zapytać co może 

być problemem. Zazwyczaj 

jest nim pojawienie się słów, 

które wytrącają szyk zdania, 

lub takich które kompletnie 

nie pasują do treści. Należy 

wtedy zwrócić uwagę, żeby 

uczestnicy starali się mówić 

słowa, które przede 

wszystkim pasują do szyku 

zdania i są jak najbardziej 

przewidywalne. Wówczas 

jest szansa, że grupa ułoży 

historię, która ma sens. 

Część uczestników będzie 

chciała być "oryginalna" i 

będzie wypowiadać słowa, 

które brzmią ciekawie ale 

niekoniecznie pasują do 

historii. Należy zwrócić 

uwagę, że historia po 

jednym słowie jest zabawą 

grupową i istotne jest, 

żeby grupa opowiedziała 

ciekawą historię a nie, 

żeby poszczególne słowa 

były oryginalne. Należy 

zaufać, że mówiąc 

najbardziej oczywiste 

słowa, ostatecznie historia 

będzie i tak ciekawa i 

niepowtarzalna. 

Podstawowym zadaniem 

jest utrzymanie sensu i 

prawidłowego szyku 

zdania, zgodnego z polską 

gramatyką. Innym częstym 

zachowaniem jest próba 

kontroli historii, co objawia 

się (czasami bezwiednym) 

wypowiadaniem więcej niż 

jednego słowa. Warto 

zwrócić uwagę na taką 

tendencję. 

Najczęstszym wnioskiem 

jest, że historia jest 

ciekawsza jeśli każdy 

uczestnik pracuje "na grupę" 

a nie "na siebie", tzn dba o 

to, aby słowa, które 

wypowiada nie psuły szyku 

ani sensu zdania. Warto, 

żeby grupa sama doszła do 

takiego wniosku. 

historia po 

jednym słowie 

bez kolejności 

Podobnie jak historia po 

jednym słowie w kole, ale 

najlepiej wychodzi w 

podgrupach 5-7 osobowych. 

Należy uformować blisko 

stojące koła. Historia 

zaczyna się słowami 

"pewnego razu". Już teraz 

nie ma wyznaczonej 

kolejnej osoby, każdy może 

powiedzieć następne 

słowo. Dodatkowe reguły: 

jeśli dwie osoby wejdą 

sobie w słowo historia się 

kasuje i zaczynamy ją od 

początku słowami 

"pewnego razu"; wyjątkiem 

Warto podpowiedzieć, że 

wypowiadanie najbardziej 

oczywistych słów w danym 

momencie, zwiększa szanse 

wejścia sobie w słowo tym 

samym słowem. Ponadto 

warto też namówić grupę na 

bardzo aktywne 

obserwowanie koła i 

wsłuchiwanie się czy ktoś 

akurat nie nabiera powietrza 

aby rzucić sobie słowo. 

Ważne, żeby grupy wyrobiły 

w sobie chęć kontynuowania 

historii a nie ruinowania ich. 

Czasami grupy znajdą swój 

sposób na wyznaczanie 

kolejnej osoby do 

mówienia przez co aspekt 

"wyczuwania się" zostanie 

wyłączony. Warto 

przekonać ich, że więcej 

nauczą się, jeśli nie będą 

wiedzieli, kto jest 

następny. Innym częstym 

zachowaniem jest 

podzielenie się grupy na 

aktywnych i pasywnych - 

warto wtedy namówić 

grupę na to, żeby każdy 

miał mniej więcej równy 

udział. Żeby Ci, którzy są 

Celem ćwiczenia jest 

wyrobienie w grupie 

poczucia, że tworzą coś 

wspólnie i im jako grupie "o 

coś chodzi" w danej historii. 

Skuteczne jest myślenie "co 

my jako grupa chcemy 

opowiedzieć" w 

przeciwieństwie do 

nieskutecznego "jak mam 

wysterować tę historią na 

tory, które mnie interesują". 



od tego jest wejście sobie 

w słowo tym samym 

słowem - wówczas te osoby 

przybijają "piątkę" i 

historia toczy się dalej. 

bardziej aktywni dali 

przestrzeń tym mniej 

aktywnym a ci mniej, aby 

też poczuli 

odpowiedzialność za 

historię. 

dwugłowy 

profesor 
Podobnie jak historia po 

jednym słowie w kole, ale 

robimy to w dwie osoby. 

Można zaprosić je na 

środek i zachęcić aby 

stanęły blisko siebie, może 

nawet objęły się 

ramieniem. Od reszty grupy 

uzyskujemy odpowiedź w 

jakiej dziedzinie jest to 

profesor i jaki problem 

świata rozwiązał lub co 

wynalazł. Po czym 

zadajemy kilka pytań 

profesorowi, którego dwie 

głowy wypowiadając słowa 

naprzemiennie starają się 

ułożyć poprawne i w miarę 

sensowne zdania. Można 

poprosić resztę grupy o 

zadanie pytań 

dodatkowych. 

Instruujemy uczestników, 

aby o sobie (profesorze) 

mówiły w liczbie pojedynczej 

aby zwiększać poczucie 

grupowości. 

Czy któraś z głów nie 

próbuje narzucać swojej 

wersji? Czy obydwie głowy 

zgadzają się co do sensu 

wypowiedzi? 

Jeśli każda osoba z dwójki 

jest otwarta na wszystko co 

się wydarza i nie planuje z 

góry przebiegu zdania, 

wówczas widać poprawę w 

płynności i sensie 

wypowiadanych słów. 

1-10 ze zwisu Uczestnicy pochylają się 

poprzez stopniowe 

"rolowanie kręgosłupa" do 

momentu aż są w skłonie. 

Instruujemy, aby przez cały 

czas oddychali przeponą 

(brzuchem) i chwię w tym 

skłonie pobyli. Następnie 

na komendę prowadzącego 

zaczynają powoli się 

podnosić (odrolowywać) 

licząc jednocześnie od 

jednego do dziesięciu. Na 

początku zmęczonym 

głosem, ale z każdą kolejną 

liczbą coraz bardziej 

energetycznie. Przy 10 już 

są w pionie i wyskakują z 

energią do góry.   

Klasyczne ćwiczenie na 

podniesienie energii, 

przebudzenie. 

koło 

gestodźwięków 
Uczestnicy stają w kole. 

Jedna osoba zwraca się w 

swoje lewo lub prawo i 

wykonuje dziwny gest z 

dźwiękiem. Osoba do 

Warto instruować, żeby 

uczestnicy wychodzili ze 

swojej strefu komfortu, nie 

bali się wygłupić i dochodzili 

do granic swoich możliwości. 

Dla niektórych to może być 

bardzo trudne, jednak 

warto ich namówić (grupa 

jest w stanie pomóc) aby 

zrobili cokolwiek - to 

Łatwiej jest się "wygłupić" 

jeśli reszta grupy to robi. 

Ćwiczenie jest pierwszym 

krokiem do kolejnych 

fizycznych ćwiczeń, które 



której ten gest jest 

wykonywany patrzy z 

aprobatą i na koniec kiwa 

głową z akceptacją, po 

czym obraca się do 

kolejnej osoby i robi 

kompletnie nowy, swój gest 

z dźwiękiem. 

Należy chwalić odważne i 

"głupkowate" gestodźwięki. 
zawsze będzie mały 

kroczek w kierunku wyjścia 

ze strefy komfortu i tym 

samym samoakceptacji. 

mają za zadanie uruchomić 

ciało, wyjść ze strefy 

komfortu i dotrzeć do 

głębszych pokładów 

kreatywności. 

koło 

przerysowania 

gestodźwięku 

Podobnie jak wyżej, tylko 

zaczynamy od delikatnego 

gestodźwięku, po czym 

kolejna osoba odrobinę go 

przerysowuje, wzmacnia. 

Naturalnym jest, że gest 

trochę będzie ewoluował. 

Warto zwrócić uwagę, aby 

starać się odwzorować i 

wzmacniać to co widzimy i 

słyszymy, natomiast 

wykluczone jest ocenianie 

innych w kategoriach czy 

faktycznie robią to dobrze. 

Akceptujemy, jeśli w 

gestodźwięku coś się 

zmienia. Ten ostatni jest dla 

nas zawsze punktem 

odniesienia. 

Ważne, aby zwrócić uwagę, 

czy faktycznie gest był 

wzmacniany czy miał 

obniżenie energii. Nawet 

jeśli tak się dzieje to nie 

jest to powód aby kogoś 

skrytykować, jednak jest to 

ciekawa obserwacja. 

Można powtórzyć 

ćwiczenie, aby ci, którzy 

za pierwszym razem bali 

się zrobić jakiś gest 

bardziej ekspresyjnie lub 

głośniej krzyknąć, odważyli 

się to zrobić. 

Powtarzając i wzmacniając 

gest podany nam przez osobę 

obok okazujemy swoje 

zrozumeinie akceptację. 

Mówimy na pewnym poziomie 

"tak, i" dla tego gestu. "Tak" 

ponieważ gest powtarzamy, 

"i" ponieważ go wzmacniamy, 

dodajemy trochę swojej 

energii. 

koło luster Podobnie jak w kole 

gestodźwięków. Kolejna 

osoba jednak nie tylko 

patrzy ale stara się być 

lustrem osoby pokazującej 

gest z dźwiękiem. Warto 

zaznaczyć, że tym razem 

gestodźwięk ma być 

powtarzalny aby chwilę 

pobabwić się w lustro. Po 

kilku-kilkunastu sekundach, 

osoba, która była lustrem 

obraca się do kolejnej 

osoby i pokazuje nowy 

gestodźwięk i ćwiczenie się 

powtarza. Można 

uruchomić ciąg kolejnych 

luster, w taki sposób, że 

osoba, która zrobiłą swój 

gest z dźwiękiem, obraca 

się do osoby poprzedniej 

aby znów być dla niej 

lustrem. 

Warto poinstruować 

uczestników, żeby 

minimalizowali czas, w 

którym patrzą i oceniają 

dziwność tego co robi ich 

sąsiad tylko jak najszybciej 

zabrali się za odtwarzanie 

gestodźwięku. 

Warto spytać uczestników 

czy trudno im szybko wejść 

w świat drugiej osoby i 

powtarzać jej gestodźwięk. 

Zazwyczaj ten czas 

pozornie poświęcony na 

zrozumienie tego co robi 

druga osoba jest w istocie 

czasem, kiedy oceniamy 

czy coś nie jest dla nas 

zbyt "głupie", 

"niedorzeczne" czy 

"trudne". 

Zabawa ćwiczy szybką 

akceptację pomysłu drugiej 

osoby. Z perspektywy osoby 

wykonującej niedorzeczne 

gesty i dźwięki to jest miły 

akt akceptacji i wejścia we 

wspólną zabawę. 

taniec pierwotny Podobnie jak w kole 

gestodźwięków, z tą 

różnicą, że tym razem 

uczestnicy wskakują do 

środka kołą i tańczą "taniec 

pierwotny", który w istocie 

Zachęcamy do dużej 

intensywności, chociaż 

niekoniecznie musi być to 

długie. 

Często będzie się zdarzać, 

że ktoś po swoim tańcu 

będzie spieszył na obrzeże 

koła. Warto powstrzymać 

tę osobę i sprowadzić ją do 

środka i wtedy dopiero 

Ćwiczenie skupia się na kilku 

ważnych aspektach 

współpracy w grupie - pełnej 

akceptacji, wychodzeniu ze 

strefy komfortu (tym samym 

dzieleniem się z grupą 



może być po prostu 

dziwnym gestodźwiękiem. 

Warto sięgnąć to do 

instynktów pierwotnych i 

wykonać taniec z dużą 

energią, ale przez 

maksymalnie 2-3 sekundy. 

Po wykonanym tańcu 

uczestnik musi zostać w 

środku aby zaobserwować 

jak reszta grupy 

równocześnie powtarza 

jego taniec. 

nakazać grupie 

powtórzenie tańca. Jest to 

o tyle ważne, żeby ta 

osoba mogła w pełni 

odczuć moc grupowej 

akceptacji. 

czymś, czym zazwyczaj się 

nie dzielimy) oraz na 

uruchomieniu cielesnej 

wyobraźni. 

rytm dziwnych 

dźwięków 
Uczestnicy stają w kole i 

zamykają oczy. Jedna 

osoba zaczyna rytmicznie 

wydawać jakiś dziwny 

dźwięk. Kolejne stopniowo 

dodają inne dźwięki, nie 

zaburzając rytmu. 

Ćwiczenie warto zrobić dwa 

razy, przy czym za drugim 

razem zaproponować, aby w 

momencie gdy już wszyscy 

wydają dźwięki i cały utwór 

się "ustabilizował" i jest 

ewidentnie powtarzalny, aby 

ktoś zaryzykował i zmienił 

swój dźwięk (nie psując 

rytmu), dodając coś czego 

brakuje, np. basu, wysokich 

dźwięków, słowa czy 

czegokolwiek sobie nie 

wymyśli. To będzie sygnał 

aby reszta też stopniowa 

zmieniała swoje wybory do 

momentu aż utwór zupełnie 

zmieni charakter. 

Warto zwracać uwagę na to 

czy wszyscy się angażują i 

czy faktycznie trzymają się 

rytmu. 

Ćwiczenie pokazuje, że 

robiąc rzeczy 

niestandardowe, jako grupa 

jesteśmy w stanie wytworzyć 

niecodzienny utwór 

muzyczny, pod warunkiem, 

że z szacunkiem i akceptacją 

podchodzimy do tego, co już 

wcześniej powstało. 

mindfuck Uczestnicy stają w kole. 

Wszyscy podnoszą prawą 

rękę. Wyznaczana jest 

pierwsza kategoria 

przedmiotów, np. "marki 

samochodów" lub 

"warzywa". Jedna osoba 

wskazuje (i opuszcza dłoń) 

na inną mówiąc jakiś 

przedmiot z danej 

kategorii. Wskazana osoba 

pokazuje na kolejną osobę, 

mówiąc kolejny przedmiot 

z danej kategorii. 

Procedura się powtarza aż 

wszyscy będą mieli 

opuszczone ręce. Ostatnia 

osoba "wysyła" swój 

przedmiot do osoby, która 

rozpoczęła daną kategorię. 

Wówczas powtarzamy cały 

Cześć z naszych ciągów 

będzie znikać, więc warto 

wyznaczyć osoby 

odpowiedzialne za 

wznawianie poszczególnych 

kategorii, jeśli gdzieś się 

zagubią. Warto namawiać 

grupę do większej 

koncentracji i 

zaangażowania, głośnego 

mówienia i powtarzania kilka 

razy jeśli ewidentnie ktoś nie 

dosłyszał. Można dodać ciąg 

niewerbalny, w którym w 

określonej kolejności 

podajemy sobie butelkę z 

wodą czy inny niegroźny 

przedmiot. Można też w 

pewnym momencie 

przemieszać koło aby 

wytrącić się ze schematów, 

Ćwiczenie może wyjść 

tylko i wyłącznie kiedy cała 

grupa będzie aktywna i 

skoncentrowana. Jeśli coś 

nie wychodzi to właśnie w 

tym należy doszukiwać się 

problemu. 

W tym ćwiczeniu grupa 

trenuje pamięć, 

koncentrację, granie 

zespołowe. 



ciąg z pamięci, aby 

utrwalić kolejność (kto 

komu co powiedział). 

Następnie robimy 2-3 

kolejne koła przedmiotów z 

innych kategorii, również 

zapamiętując ich kolejności 

(ważne, żeby w kolejnych 

kołach mówić komu 

innemu). Gdy utrwalimy 

sobie kilka takich kół, 

wówczas staramy się 

odtworzyć je wszystkie na 

raz. 

które powstaną. 

chihuahua Pokazujemy grupie 4 różne 

wyimaginowane 

przedmioty/istoty, 

odgrywając nasz interakcję 

z nimi. Jedna to shuriken 

czyli gwiazda ninja. 

Rzucamy go w kierunku 

konkretnej osoby (łapiąc z 

nią kontakt wzrokowy) z 

dźwiękiem a ta osoba z 

dźwiękiem go łapie i wysyła 

kolejnej. Drugi przedmiot 

to gorący ziemniak, który 

parzy nas w dłonie i 

musimy sobie poprzerzucać 

go z ręki do ręki zanim 

komuś rzucimy. Trzecia 

istota to rozwścieczony 

piesek chihuahua, który 

chce nam odgryźć twarz. 

Również rzucamy go sobie. 

Czwarta istota to śpiący 

niemowlak, którego 

musimy sobie ostrożnie 

przekazywać. Ważne aby 

grupa była ciągle czujma i 

wysyłała sobie owe istoty i 

przedmioty z energią i 

uważnością. 

Przypominamy o dźwiękach, 

interakcji z przedmiotami i 

kontakcie wzrokowym. 

Przypominamy o 

dźwiękach, które muszą 

towarzyszyć poszczególnym 

przedmiotom/istotom. 

Ważne, aby te przedmioty, 

chociaż odgrywane, 

niejako ożyły w naszych 

rękach. Ważne też aby były 

jasne co dokładnie i komu 

przekazujemy, stąd warto 

skupić się na kontakcie 

wzrokowym. 

W tym ćwiczeniu grupa 

koncentrację, granie 

zespołowe oraz 

utrzymywanie wysokiej 

energii. 

tiririri Uczestnicy stają w kole. 

Jedna osoba wypowiada 

słowo i kolejna w kole 

dopowiada do tego 

skojarzenie (np. ciepło - 

słońce), bądź coś co 

dokańcza frazę (np. pociąg 

- jedzie) lub coś co się 

rymuje (np. wyjątek - 

Warto zachęcać aby grupa 

osiągnęła rytm wypowiadania 

kolejnych słów, co można 

osiągnąć poprzez jak 

najkrótsze zastanawianie się 

i wypowiadanie pierwszej 

rzeczy, która nam przyjdzie 

do głowy. Należy też 

uspokajać uczestników, aby 

Czy uczestnicy oceniają 

słowa wypowiedziane przez 

kolegów z koła? Co 

zatrzymuje ich przed 

szybkim wypowiedzeniem 

słowa? 

Rytm pozwala czasami 

ominąć naszego 

wewnętrznego krytyka i 

wypowiedzieć to co 

naturalnie przychodzi nam do 

głowy. 



porządek). Wtedy cała 

grupa powtarza te dwa 

wypowiedziane słowa i 

mówi "tiri-ri-ri". Wówczas 

osoba, która wypowiedziała 

drugie słowo, mówi 

jakiekolwiek słowo 

zaczynając następną 

kolejkę. 

nie przejmowali się, jeśli 

czasem nie będzie to miało 

sensu. 

group mind Uczestnicy stają w kole i 

mają za zadanie pomyśleć 

sobie jakieś słowo. Dwie 

pierwsze osoby, które 

wymyślą jakieś słowo 

podnoszą rękę do góry. 

Jeśli za dużo osób 

podniesie ręce, wówczas 

ktoś z nich musi się 

wycofać, aby zostały tylko 

dwie osoby. Te dwie osoby, 

wskazując na siebie 

wypowiadają jednocześnie 

pomyślane słowo. Wówczas 

zadaniem wszystkich 

uczestników jest pomyśleć 

słowo, które kojarzy się 

jednocześnie z tymi dwoma 

wypowiedzianymi słowami. 

Znowu dwie pierwsze osoby 

podnoszą ręce i 

jednocześnie wypowiadają 

swoje skojarzenie. 

Procedura jest powtarzana 

tak długo, aż dwie osoby 

wypowiedzą to samo słowo. 

Wtedy przybijają piątkę i 

gra zaczyna się od nowa. 

Ważne, żeby podkreślać, że 

uczestnicy muszą z własnej 

woli ustępować, jeśli za dużo 

ich podniesie ręce. 

Staraniem grupy też powinny 

być odgadywać, w jaki 

sposób kojarzy reszta grupy, 

żeby nie forsować swoich 

skojarzeń a raczej żeby 

trafić w to słowo, które chce 

wypowiedzieć druga osoba. 

Jak szybko udaje się 

wypowiedzieć to samo 

słowo? Czy grupie 

przychodzi to łatwo czy 

trudno? Co pomaga a co 

przeszkadza w szybkim 

dojściu do jednego 

skojarzenia? 

Ważnym celem ćwiczenia 

jest osiągnięcie zgrania grupy 

w warstwie skojarzeniowej. 

skojarzenia 

kolumbijskie 
Ćwiczenie w parach. 

Uczestnicy stają blisko 

siebie, patrzą sobie w oczy. 

Na trzy-cztery wypowiadają 

równocześnie jakieś słowo. 

Istotne jest, aby mówiąc 

swoje słowo, jednocześnie 

słuchali tego, co mówi 

druga osoba. Po kolejnych 

trzy-cztery znowu 

wypowiadają słowa, tylko 

za każdym razem ma być to 

skojarzenie do tego co 

powiedziała przed chwilą 

druga osoba. Ostateczenie 

Warto powtarzać jak istotne 

jest jednoczesne mówienie i 

słuchanie. Można utrudnić 

ćwiczenie usuwając 

możliwość mówienia "trzy-

cztery". W zamian za to 

uczestnicy mogą sobie 

wymyślić jakiś system 

rytmicznego wypowiadania 

kolejnych słów. 

Czy uczestnicy patrzą się 

sobie w oczy? Czy w pełni 

się słuchają i akceptują co 

mówi druga osoba? Czy 

starają się mówić 

równocześnie? 

Rytm pozwala czasami 

ominąć naszego 

wewnętrznego krytyka i 

wypowiedzieć to co 

naturalnie przychodzi nam do 

głowy. 



to mają być jakby dwa 

przeplatające się ciągi 

skojarzeń, wypowiadane 

jednocześnie. Gdy ktoś nie 

jest w stanie wymyślić 

skojarzenia to robi głośny 

okrzyk i gra zaczyna się od 

początku. 

tratwa (prędkości, 

skok/kucnięcie, 

odwrócenie 

komend) 

Uczestnicy chodzą po sali. 

Mają wyobrazić sobie, że 

chodzą po tratwie. Ich 

zadaniem jest równomierne 

wypełnianie przestrzeni, 

aby tratwa po żadnej 

stronie nie przeważyła. 

Dobrym zachowaniem jest 

chodzenie tam, gdzie za 

chwile kogoś nie będzie. 

Gdy uczestnicy opanują 

płynne, równomierne 

chodzenie wprowadzamy 

komendy: 1 - prędkość 

aktualna, 2, 3, 4, 5 - 

kolejne stopnie prędkości, -

1, -2.. -5 - prędkości coraż 

wolniejsze, GÓRA - 

uczestnicy skaczą do góry, 

po czym chodzą dalej, DÓŁ 

- uczesnicy kucają, wstają i 

idą dalej, STOP i START. Po 

opanowaniu komend 

wprowadzamy dodatkową 

regułę - KLASNIĘCIE dłońmi 

prowadzącego oznacza, że 

od tej pory wszystkie 

komendy działają 

odwrotnie. Kolejne 

klaśnięcie przywraca stan 

normalny itd. 

Zaczynamy od prostych 

układów, ale im grupie lepiej 

idzie tym bardziej 

wystawiamy ich na 

skomplikowane próby, np. 

kilkukrotne mówienie START 

w momencie, gdy są 

odwrócone reguły gry i gdy 

stoją. 

Czy mimo kolejnych 

komend ciągle 

równomiernie rozchodzą 

się po tratwie? Czy 

orientują się i słuchają czy 

warunki są odwrócone? 

Celem ćwiczenia jest 

zebranie uwagi grupy i 

zwiększenie poziomu ich 

koncentracji w ciągle 

zmieniających się warunkach 

oraz poczucie 

wspólnotowości (poprzez 

znajdowanie się na jednej 

tratwie). 

chodzą tylko... Grupa chodzi po sali jak po 

tratwie (podobnie jak w 

poprzednim ćwiczeniu). 

Uczestnicy obserwują się 

nawzajem i gdy ktokolwiek 

się zatrzyma, zatrzymuje 

się też reszta grupy. Jak 

grupa się zatrzyma mówimy 

komendy w stylu "chodzą 

tylko ci, którzy mają psa" 

albo "chodzą tylko ci, 

którzy zjedli jajka na 

śniadanie". Te osoby, które 

Zachęcamy aby uczestnicy 

wymyślając komendy 

podeszli z ciekawością do 

reszty grupy i próbowali 

znaleźć wspólne cechy 

między sobą a pozostałymi 

uczestnikami. 

Czy uczestnicy proponują 

prześmiewcze lub 

wykluczające komendy? 

Poznanie się grupy oraz 

zgranie się (chodzenie po 

tratwie, jednoczesne 

zatrzymanie się). 



chodzą zatrzymują się na 

tej samej zasadzie jak 

reszta grupy. Można oddać 

inicjatywę wypowiadania 

kolejnych komend grupie. 

Można tez powiedzieć 

"chodzi tylko 5 osób" i 

grupa sama musi 

kontrolować tę ilość 

chodzących aby się 

zgadzało. 

pociągi Dzielimy grupę na zespoły 

4-5 osobowe. Zespoły 

znajdują swoje miejsce i 

stają gęsiego (jeden za 

drugim) i kładą sobie ręce 

na ramionach. Osoba z 

przodu jest lokomotywą, 

która ciągnie ale nie 

decyduje. Osoba z tyłu jest 

maszynistą. Pomiędzy nimi 

są wagony. Maszynista 

może przekazywać 

komendy do lokomotywy 

rękami: ściśnięcie lewą 

ręką oznacza skręt w lewo, 

prawą - w prawo, obiema 

rękami start lub stop. 

Wagony mają za zadanie 

przekazywać informację do 

przodu. Komenda jest 

wykonywana przez 

lokomotywę jak tylko 

lokomotywa otrzyma 

informację. Dodatkowym 

utrudnieniem jest fakt, że 

wszyscy (poza 

maszynistami z tyłu) mają 

zamknięte oczy. Zadaniem 

lokomotywy jest ciągnąć na 

tyle wolno aby maszynista 

miał czas na reakcję. 

Zadaniem maszynisty jest 

zapewnić bezpieczeństwo 

pociągu i bezkolizyjnie 

prowadzić go po 

przestrzeni. 

Po jakimś czasie stopujemy 

pociągi i przerzucamy osoby 

z przodu na tył. Powtarzamy 

to tyle razy aż każdy 

spróbuje być w każdej roli. 

Powtarzamy, że od 

maszynisty zależy 

bezpieczeństwo ale też, że 

ćwiczenie ma sens jeśli 

reszta nie podgląda i 

faktycznie zaufa 

maszyniście. 

Czy maszyniści dbają o 

bezpieczeństwo reszty? Czy 

lokomotywy dobrze reagują 

na komendy i nie idą zbyt 

szybko? Czy ktoś nie 

podgląda? W jakiej roli 

uczestnicy czują się 

najlepiej? 

Budowanie zaufania oraz 

poczucia odpowiedzialności 

w grupie. Osoby, które czują 

się najlepiej jako maszyniści 

mają pewnie większą łatwość 

w braniu odpowiedzialności 

na siebie ale też w 

kontrolowaniu sytuacji. 

Warto ich zachęcić aby 

próbowali oddać czasem 

kontrolę i być tymi 

prowadzonymi. Podobnie, 

jesli ktoś woli być tym 

prowadzonym, warto 

zachęcić taką osobę do 

większego przejmowania 

inicjatywy. 

ślepe chodzenie Uczestnicy stają 

równomiernie wzdluż ścian 

pomieszczenia i w 

okolicach przeszkód. Jedna 

osoba jest w środku z 

Można zrobić wersję 

bezdotykową w której osoby 

najbliżej mówią osobie z 

zamkniętymi oczami "w 

prawo", "w lewo" lub "stop". 

Czy uczestnicy nie 

podglądają? Czy mają 

problem z zaufaniem? Czy 

osoby po bokach dbają w 

pełni o bezpieczeństwo 

Budowanie zaufania oraz 

poczucia odpowiedzialności 

w grupie. 



zamkniętymi oczami. Jedna 

z osób po bokach podchodzi 

do tej osoby, obkręca ją 

kilka razy wokół swojej osi 

i delikatnie wypycha w 

którąś stronę. Osoba z 

zamkniętymi oczami ma za 

zadanie iść przed siebie tak 

długo aż ktoś nie złapie jej 

za ramiona i nie 

przekieruje w inną stronę. 

osoby w środku? 

ramzes Dzielimy grupę na zespoły 

6-8 osobowe. Grupy stają w 

kołach z jedną osobą w 

środku, która ma za 

zadanie złączyć stopy, 

usztywnić się w kolanach i 

biodrach, złożyć ręce na 

klatce piersiowej (jak 

ramzes) oraz zamknąć 

oczy. Osoby na obwodzie 

robią delikaty wykrok do 

tyłu i zaczynają od 

delikatnego kołysania osoby 

w środku, stopniowo coraz 

mocniej ją wyginając a 

potem przerzucając sobie. 

Ważne, aby osoba w środku 

nie odrywała nóg ani nie 

wyginała się w biodrach i 

kolanach, ponieważ to 

utrudnia osobom na 

obwodzie. Taka sytuacja 

oznacza też brak zaufania, 

co jest informacją do osób w 

kole, że jeszcze nei dość to 

zaufanie wzbudzili. Dlatego 

warto zacząć od delikatnego 

kołysania i stopniowego 

"wpuszczania" osoby w 

środku do większych 

wychyłów. 

Czy grupa nie przerzuca 

osoby w środku zbyt 

agresywnie? Czy ćwiczenie 

jest wykonywane w sposób 

bezpieczny? Czy grupie 

zalezy aby wzbudzić 

zaufanie osoby w środku? 

Czy osoba w środku nie 

utrudnia zadania poprzez 

zbyt dużą giętkość lub 

odrywanie nóg? 

Budowanie zaufania oraz 

poczucia odpowiedzialności 

w grupie. 

obraz 3D Dzielimy grupę na zespoły 

5-7 osobowe. Prowadzący 

rzuca hasła typu "bolid 

formuły" albo "statek 

piracki" i odlicza 5 sekund, 

natomiast w tym czasie 

drużyny mają za zadanie 

ułożyć z ciał obraz 3D 

podanego przedmiotu. 

Można podawać hasła 

bardziej abstrakcyjne typu 

"wolność" albo 

"mitochondrium" aby 

pobudzać wyobraźnię grupy. 

Instruujemy zespoły, żeby 

nie umawiali się w jaki 

sposób to zrobią tylko 

spontanicznie łączyli ciała 

w jeden obraz. Istotniejsze 

jest współdziałanie niż 

faktyczne odzwierciedlenie 

zadanego hasła. 

Budowanie zaufania oraz 

poczucia odpowiedzialności 

w grupie. 

1-2-3 Dzielimy grupę na dwie 

części. Podgrupy stają 

naprzeciwko siebie i na 

zmianę liczą do 3 (po 3 

znowu 1). Jak idzie to 

sprawnie to wymieniamy 

liczbę 1 na jakieś słowo lub 

gest i liczymy zastępując 

jedynkę. Powtarzamy 

procedurę aż wszystkie 

liczby są zastąpione przez 

owe słowa lub gesty. 

Robimy to tak długo aż, 

któraś z grup się pomyli, 

wciąż przyspieszając 

tempo. 

Zamiast dwóch grup 

prowadzący może być jedną 

stroną a klasa drugą. 

Czy wszyscy z jednakową 

ekspresją angażują się w 

ćwiczenie i wspierają 

resztę grupy? 

Działanie grupowe 

zwiększające koncentrację i 

energię. 



historia z 

dyrygentem 
Bierzemy grupę 4-6 osób na 

środek. Reszta grupy 

wymyśla imię, profesję i 

marzenie głównego 

bohatera. Zadaniem jest 

opowiedzenie wspólnej 

historii na ten temat 

nastomiast tylko jedna 

osoba na raz może mówić - 

ta osoba jest wskazywana 

przez dyrygenta (czyli 

prowadzącego). W 

momencie gdy dyrygent 

zacznie wskazywać kogoś 

innego, wówczas 

poprzednia osoba musi 

przerwać opowiadanie, 

choćby w pół słowa, 

natomiast nowowskazany 

uczestnik musi podjąć 

historię bez zastanowienia. 

Możemy wydawać dźwięk w 

momencie gdy uczestnik nie 

podejmie historii w punkcie 

gdzie była przerwana. Na 

ogół oznacza to, że nie 

słuchano poprzedniej osoby 

tylko planowano "swoją 

wersję" wydarzeń. 

Czy uczestnicy się słuchają 

czy planują? Czy przerwane 

słowa i zdania są 

poprawnie kontynuowane? 

Czy historia jest mówiona z 

sensem? Czy ktoś umyślnie 

udziwnia historię psując 

zamysł grupy? 

Pokazanie, że za pomocą 

prostych wyborów, słuchania 

i dania się ponieść tworzonej 

historii tworzy się coś 

znacznie bardziej 

interesującego niż gdy każdy 

z osobna próbuje być 

oryginalny. 

prysznic ego Bierzemy jedną osobę na 

środek i prosimy aby 

powiedziała jakiś prosty 

fakt na temat swojego 

życia np. czy ma psa albo 

co zjadła na śniadanie. Po 

tym reszta grupy ma za 

zadanie dać osobie na 

środku największą owację 

jaką potrafi. 

Branie wszystkich osób na 

środek może być trudne, 

ponieważ grupa będzie się 

męczyć i niekoniecznie 

wszyscy, zakładając 

najszczersze chęci, dostaną 

tak samo silną owację. 

Dlatego można skupić się 

każdorazowo tylko na osobie, 

która danego dnia wyjątkowo 

źle się czuje. 

Czy wszyscy starają się dać 

największą owacją na jaką 

ich stać? 

Uczestnik wychodzący na 

środek wystawia się na 

pośmiewisko a tymczasem 

mówiąc prosty fakt 

otrzymuje ogromną dawkę 

wsparcia. To bardzo ośmiela i 

sprawia, że taka osoba 

chętniej później wyjdzie do 

innych ćwiczeń. 

 


