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Managementul
grupului
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanţilor
Timp: 15 minute
Locaţie: joc de interior
Număr de persoane: jocul se potriveşte atât unui grup mediu (7-12 persoane)
cât şi unui grup mare (peste 12 persoane).
Materiale/resurse necesare: scaune (suficiente pentru fiecare participant)

descriere
Pasul 1 Participanţii sunt aşezaţi în cerc pe scaune
Pasul 2 Fiecare participant va primi de la formator câte un nume de fruct

(ex:măr, strugure, portocală,etc.) pe care va trebui să-l ţină minte pe tot parcursul
jocului. Rolurile se vor repeta la fiecare 3-5 persoane, în funcţie de numărul total al
participanţilor.

Pasul 3 O persoană va veni în picioare în mijlocul cercului, iar scaunul său va fi

scos din joc. Persoana din mijloc îşi va exprima dorinţa cu privire la ce fruct şi-ar
dori să mânânce, dintre cele menţionate în joc. Cei care poartă numele fructului
cerut se vor ridica şi vor schimba locurile între ei, în acelaşi timp persoana din
mijloc va trebui să îşi găsească un loc pe scaun. Este important ca nimeni să nu
rămână pe locul iniţial; în caz contrar, acesta va ajunge în mijlocul cercului.

Pasul 4 Pe lângă opţiunile de fructe existente cel din mijloc îţi poate exprima

preferinţa pentru o salată de fructe. În această situaţie toţi participanţii vor
schimba locurile între ei. (“Dacă vă e poftă puteţi să cereţi şi o salată de fructe. Toţi
ne vom ridica şi vom schimba locurile între noi.”)

alte variante posibile
În funcţie de tematica/obiectivele taberei/workshopului jocul poate fi adaptat.
Rolurile pot fi schimbate la latitudinea formatorului.
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Salată de fructe

Kamate-hu
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanților
Timp: 5 minute
Locație: atât în interior, cât și în exterior
Număr de persoane: Jocul se potrivește atât unui grup mediu (7-12 persoane),
dar și unui grup mare (>12 persoane)

descriere
Pasul 1 Formatorul introduce jocul și aranjează oamenii în semicerc. E nevoie ca

spațiul din interiorul semicercului să fie liber.

Pasul 2 Formatorul explică participanților că e nevoie să fie urmărit și ceea ce

activităţi
managementul
Managementul
grupului

face el, va trebui să facă și ceilalți. Dacă spune ceva, să spună și ei pe aceeași
tonalitate, imediat după ce termină el de spus. Dacă face ceva, să facă și ei aceleași
lucruri, imediat după ce termină el de spus.

Pasul 3 Formatorul începe prima fază, din cele 3, ale exercițiului. E faza în care

strigătul e la tonalitate normală, iar mișcările sunt următoarele:
se pleacă ușor pe genunchi îi privește pe oameni și bate cu ambele palme, de 2 ori
pe coapse, deasupra genunchilor în acest timp spune ritmat „Kama-te kama-te”
apoi adoptă o poziție dreaptă, și se lovește cu palmele de piept, apoi le ridică sus
de 2 ori, uitându-se în sus când ridică mâinile și spune ritmat „huu, huu” aceste
sub-faze se fac de 2 ori, înainte de a trece la următoarea fază

Pasul 4 Formatorul începe faza a 2-a a exercițiului. E faza în care strigătul e la

tonalitate cât mai joasă, iar mișcările sunt urmtătoarele:
lovește palmele ca la aplauze de 2 ori și spune în acest timp ritmat „iakata, iakata”
lovește, pe rând, coatele cu palmele (ex. cotul drept e lovit de palma stângă și apoi,
cotul stâng e lovit de palmea dreaptă de 2 ori și spune în acest timp ritmat „hii, hii”
aceste subfaze se fac de 2 ori, înainte de a trece la următoarea fază

Pasul 5 Formatorul începe ultima fază. E faza în care strigătul e la tonalitatea cea

mai ridicată, iar mișcările sunt următoarele:
sare și lovește cu picioarele de sol și strigă puternic și ritmat „ia hu”
apoi se lovește cu palmele de șold și strigă puternic și ritmat „ia ia”
aceste subfaze se fac de 2 ori

Frige
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanţilor
Timp: în funcție de numărul participanților
Locatie: exterior
Persoane: Recomandat pentru toate tipurile de grup
Materiale/ resurse necesare: O minge mare
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descriere
Pasul 1 Coordonatorul introduce jocul
Pasul 2 Se va alege un conducător de joc, acesta va sta în mijlocul cercului. Prima

regulă: ”mingea se va da din mână în mână, de la un participant la altul, în sensul
acelor de ceasornic și într-un ritm rapid”.

Pasul 3 Se explică rolul conducătorului de joc ”Atunci când conducătorul de joc

strigă ”Frige” se schimbă rapid direcția mingii” (de exemplu acum va fi invers acelor
de ceasornic)

Pasul 4 Atunci când cineva gresește și nu schimbă direcția mingi acesta va ieși

din joc. Când rămân în joc doar 3 jucători, jocul se sfârsește

Puteți recomanda conducătorului de joc să strige din când în când și alte cuvinte
pentru a încerca atenția participanților. De asemenea se poate folosi și cuvinte
asemănătoare figider, fript, etc., sau să silabisească cuvintele, de exemplu frigider”. Recomand ca prima dată coordonatorul să fie și cel care conduce jocul, așa
poate alege dificultatea jocului în funcție de grup.

Statuia
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanţilor
Timp: 10-15: minute
Locație: Interior (daca spatiul e mai mare)/ exterior (de preferat)
Număr de persoane: Recomandat pentru toate tipurile de grup
Materiale/Resurse necesare: Nu sunt necesare

descriere
Pasul 1 Toti participantii stau in cerc, cu privirea spre mijloc. O persoana merge

in mijloc si va scoate un sunet si va face o miscare, pe care le va repeta inca o data.
Ceilalti trebuie sa o imite. Apoi revine in cerc.

Pasul 2 Dupa aceea, coordonatorul le spune: „Trebuie sa va miscati, repede

fiecare sa ajunga in cealalta parte a cercului si inapoi, si repetati actiunea pana
cand voi spune “Stop, statuie!” ” (fiecare trebuie sa ramana exact in pozitia in care
au ajuns pana se vor putea misca din nou).

Pasul 3 In timpul miscarilor, persoana care a fost in mijloc trebuie sa se apropie

de o o alta persoana din grup, iar cand coordonatorul va spune “Stop”, trebuie sa
prinda acea persoana de mana sau picior.

Pasul 4 Persoana prinsa este singura care se misca .Ea trebuie sa mearga in

mijloc si sa scoata un sunet si sa faca o miscare. Acum ceilalti pot sa isi revina
din starea de “statuie” si sa o imite. Dupa aceea, persoana revine in cerc iar
coordonatorul le spune din nou sa se miste, pana cand ii va opri. Persoana
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tips&tricks

care a fost in cerc trebuie sa prinda o alta persoana, care va merge in cerc
cand coordonatorul va spune “Stop”. Actiunea se poate repeta pana cand toti
participantii vor veni in mijloc.

tips & tricks
Daca nu se ofera nimeni la inceput, coordonatorul poate sa ofere el un exemplu, si
sa prinda o alta persoana care va veni apoi in mijlocul cercului

activităţi
managementul
Managementul
grupului

Caricaturi
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanţilor
Timp: 15-20 minute
Locație: Interior
Număr de persoane: Grup mic sau mediu
Materiale/Resurse necesare: coli A4, markere/carioci

descriere
Pasul 1 Persoanele se impart in grupuri mici in functie de participanti (maxim 4

intr-un grup) Li se ofera fiecarei persoane o coala A4 si markere/carioci.

Pasul 2 Fiecare persoana trebuie sa faca un desen, o caricatura care sa il

reprezinte, cu care se aseamana (de exemplu, pot desena un animal cu care se
identifica). Li se explica ca nu conteaza talentul, si ca pot desena orice (inclusiv un
cerc, doar sa explice ce reprezinta).

Pasul 3 In cadrul grupului mic, fiecare isi va prezenta desenul si va spune de ce

crede ca il reprezinta, de ce crede ca se aseamana cu el. Apoi, se va discuta pe larg
in grupul mare, si vor prezenta cateva persoane, care vor dori, si celorlalti.

Colectează cărţile
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanţilor
Timp activitate: 10 minute
Locaţie: în interior
Număr de persoane: grup mediu sau mare
Materiale/Resurse necesare: două pachete de cărţi de joc

descriere
Pasul 1 Participanţii se împart în două echipe şi se aşază pe două rânduri, faţă în

faţă.

Pasul 2 Într-un capăt al fiecărui rând se aşază câte un scaun/o masă/orice

suprafaţă pe care ulterior se poate aşeza un pachet de cărţi de joc.
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Pasul 3 Coordonatorul explică jocul: scopul este ca fiecare echipă să clădească

un pachet de cărţi de joc în cel mai scurt timp; doi coordonatori vor sta în capătul
opus scaunului/mesei al fiecărui rând şi vor avea câte un pachet de cărţi în mână;
la „Start”, fiecare coordonator dă primului participant din rând o carte, cartea
trebuind să meargă din mână în mână până ajunge în celălalt capăt al rândului,
unde va fi aşezată de ultimul participant pe scaun/masă. În momentul în care
cartea este aşezată, coordonatorul va da următoarea carte, iar demersul se repetă
până la ultima carte.

Pasul 4 Coordonatorul adaugă câteva reguli pentru a face jocul mai greu şi mai

distractiv. Reguli orientative (pot fi adaptate în funcţie de numărul de participanţi
sau pot fi modificate după creativitatea coordonatorului): doi participanţi stau
spate în spate, trei sunt legaţi la ochi (inclusiv cel care stă în capătul rândului
unde trebuie să ajungă cartea), participanţii nu au voie să vorbească între ei, etc.
Dacă nu se respectă regulile, sau cartea nu trece prin fiecare mână, echipa este
penalizată cu 10 secunde de pauză.

Pasul 5 Jocul se încheie în momentul în care o echipă are toate cele 52 de cărţi

Leapșa
Categorie: joc de management al grupului, liniștire a participanților
Timp: în funcţie de numărul de participanți, mai mult de 5 minute
Locație: jocul poate fi jucat atât în interior, cât și în exterior
Număr de persoane: de la grup mic (sub 7 persoane), până la grup mare (peste
12 persoane)
Materiale/ Resurse necesare: o masă în jurul căreia să poată sta toți
participanții

descriere
Pasul 1 Participanții se vor așeza în cerc, în jurul unei mese sau pe jos (pe iarbă -

dacă jocul este jucat în exterior).

Pasul 2 Participanții sunt rugați să își așeze mâinile pe masă/jos cu palmele în jos,

încrucișându-le cu ale vecinilor. Este important ca una din mâini să fie deasupra
mâinii unuia dintre vecini, iar cealaltă dedesubtului mâinii celuilalt vecin.

Pasul 3 În sensul acelor de ceasornic, fiecare participant va bate cu palma de

masă/sol, începând de la o persoană stabilită de formator, în ordinea mâinilor.
Există două posibilități: o bătaie de palmă sau două, iar când cineva bate de două
ori, schimbă sensul de mers al jocului. În cazul în care apare o greșeală (bătaie
prea rapidă sau întârziată), mâna respectivă iese din joc. Se continuă cu mersul
jocului de la următoarea mână.

Pasul 4 Jocul se termină când pe masă au rămas 3 mâini sau mai repede, la

alegerea formatorului.
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clădite.

Formează cuvinte/acronime
Categorie: joc de management al grupului, energizare a participanților
Timp activitate: 30 minute
Locatie: este recomandat ca jocul sa se realizeze in exterior
Număr de persoane: Este recomandat pentru un grup mare (>12 persoane)
Materiale/Resurse necesare: Aparat foto

descriere
Pasul 1 Folosindu-şi toate părţile corpului, participanţii vor fi rugaţi să formeze

diverse cuvinte/acronime

Pasul 2 Coordonatorul se va aşeza undeva mai departe şi mai sus de participanţi,

oferindu-le indicaţii despre cum să se aşeze astfel încât cuvintele/acronimele sa se
vada mai clar.

activităţi
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Pasul 3 Formatorul va face poze fiecarui cuvant/acronim alcatuit de participanti.

Povestea
Categorie: joc de management al grupului, liniștire a participanților
Timp: aproximativ 30 minute (cu posibilitate de prelungire, in functie de marimea
grupului)
Locație: jocul poate fi jucat atât în interior, cât și în exterior
Număr de persoane: Grupuri mici, medii sau mari

descriere
Pasul 1 Indiferent daca are loc afara sau inauntru, e important ca participantii sa

stea unul langa celalalt, pentru a-si putea spune cuvantul la ureche, preferabil in
cerc.

Pasul 2 Daca se prefera activitate in grupuri mici, atunci participantii se impart in

grupuri de minim 4-5 persoane.

Pasul 3 Coordonatorul spune un cuvant la ureche persoanei de langa el (poate

fi orice cuvant, insa de preferat ceva care sa nu jigneasca si sa nu energizeze
persoanele). Persoana trebuie sa se gandeasca si sa inceapa o poveste cu cuvantul
respectiv, in 1-2 propozitii, pe care sa o spuna celorlalti.

Pasul 4 Persoana care a inceput povestea spune un cuvant la ureche persoanei

de langa ea. Aceasta din urma continua povestea, cu incercarea de a-i da un sens
logic.

Pasul 5 Actiunea se repeta pana ce se ajunge la ultima persoana din grup
Pasul 6 Daca activitatea are loc in grupuri mici, se poate ca o persoana sa

sumarizeze povestea creata alaturi de grup in grupul mare.
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