
Modul: Egyéni készségek  

Szekció: bizalom 

BIZALOM FLIPPER 

 
időkeret: 30 perc 

 

hely: nyitott tér, akadályoktól mentesen 

 

résztvevők: 10-20 fő 

 

 

anyagok: szemkötő/futó 

 

 

eljárás: 

A következő módon kell megszervezni a 10-20 fős csoportot: a futónak kell a tér 

egyik végében állnia, a többiek a tér különböző pontjain elszórva helyezkednek el, 

míg 3-4 fő a pálya másik végén áll, szimbolizálva ezzel a célállomást. Mindenki arccal 

a futó felé néz. A résztvevőknek úgynevezett „lökhárító” pozíciót kell felvenniük (ez 

azt jelenti, hogy a karok előrenyújtva, a könyök finoman behajlítva, a tenyerek 

visszafeszítve, ellenőrizzük le, hogy mindenki megértette-e, hogy milyen módon kell 

tartania a kezeit).  A tréner is szerepet vállal a feladatban, azok közé az emberek 

közé áll be, akik szétszórtan helyezkednek el a pályán, lehetőleg közel álljon a futó 

személyéhez, megközelítőleg 6-8 méterre.  

A futónak fel kell helyeznie a szemkötőt, ekkor a csoporttagok, akik a tér különböző 

pontjain helyezkedtek el megváltoztatják a helyüket, így a futó személye nem fogja 

tudni, hogy kit hol talál.  

A tréner megadja a jelet az indulásra „Indulj” szóval. Ekkor a futó a saját 

ritmusában, valószínűleg a tréner felé fog elindulni.  

Amikor a futó elért egy embert, akkor egy kis szünet segítségével az álló helyzetben 

lévő személy útba igazítja a futót a következő személy irányába.  

Ezt a folyamatot addig kell folytatni, amíg a futó nem találkozott az összes 

csoporttaggal, majd legvégül a célban álló 3-4 csoporttag egyikét el nem éri, ekkor 

mindenki megtapsolja a játék sikerességét. 

Azzal, hogy a feladatban szemkötőt alkalmazunk nő a feladat kockázata, ezért 

 



legyünk éberek. Legyünk benne biztosak, hogy mindenki megértette a „STOP” jel 

használatának fontosságát. Ne engedjük meg senkinek, hogy „játsszon”, 

„szórakozzon” a szemkötőt viselő személlyel. Ha nem elég felkészült a csoport, akkor 

ne kezdjük el a feladatot. Nagyon fontos, hogy amikor a képző megadta a jelet az 

indulásra, és elhangzott az „Indulj” szó, minden csoporttagnak csendben kell lennie 

(ez csak egy ajánlás, ami függ a futó személyének kényelmi érzésétől). Abban az 

esetben, ha a csoportban csak 10 vagy annál kevesebb a résztvevők száma, akkor 

mindenki szóródjon szét a teremben vagy a szabadtéren és egyezzen meg a csoport 

egy személyben, aki a célt fogja jelenteni.  

 

 

cél / terv: bizalom építés, megbízhatóság, a biztonságérzet kialakulásának öröme.  

 

vitakérdések: 

- Mi változott meg?  

- Hogy értük el a bizalmat? 

 

forrás:  

James Neil, 2004 

 

 


