
Modul: Szociális készségek  

Szekció: együttműködés, csapatépítés 

CSŐVEZETÉK 

 
időkeret: 10-30 perc 

 

hely: kül- vagy beltér 

 

résztvevők: 3-20 fő 

 

anyagok:  

kislabdák, és labda méretű, eresz alakú fél cső (esetleg PVC cső) 

A feladathoz vizet is lehet használni.  

 

eljárás:  

A feladathoz üveggolyókat, különböző méretű labdákat vagy vizet is használhatunk. 

Minden résztvevő kap egy rövid darab „eresz alakú fél csövet” (esetleg PVC cső).   

A trükk: minden résztvevő fog egy rövid darab PVC csövet és a kiindulási, valamint 

végpont között egy akadály helyezkedik el.  

A feladat vezetőjeként, eldönthető, hogy milyen nehéz legyen a feladat elvégzése, 

például a résztvevők az emeletről lefele, kültérben a fák között helyezkedhetnek el. 

Amennyiben a csoport még a kezdeti szakaszban van elég, ha csak egy akadályt 

építünk be a feladatba és teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy a csoport 

sikerélményként élje meg a csapatmunkát. A csoportkohézió akkor működik jól, ha 

változtathatunk a feladaton, hogy nehezebbé tesszük a kivitelezést, vagy, hogy 

nagyobb fizikai kihívást jelentsen a végrehajtása, hogy megtapasztalja a csoport, 

hogy mi mindent tudnak elérni, ha együtt dolgoznak.  

Tájékoztassuk a kezdőpontnál és a végpontnál elhelyezkedő csoporttagokat (egy 

konténer segítségünkre lehet a feladat végrehajtásához), és bármilyen plusz 

szabályt adhatunk nekik, mint például: minden személynek legalább egyszer vinnie 

kell a kislabdát, a résztvevőknek meghatározott sorrendben kell végrehajtaniuk a 

feladatot, a feladat végrehajtása közben mindkét lábnak a talajon kell lennie – 

legyünk kreatívak, ha új szabályokat akarunk a feladathoz kitalálni.  

 



 

cél / terv: 

Csapatépítő feladat, ahol mindenkinek van egy darab eresz alakú PVC csöve és a 

kezdeti pontból a golyót/labdát el kell juttatni a célállomásra úgy, hogy a csoport 

összedolgozik. A feladat elvégzéséhez jó kommunikáció és csapatmunka szükséges.   

 

vitakérdések: 

- Milyennek tapasztaltad a csoporttagokkal való együttműködést? 

- Hatékony volt a kommunikáció? 

- Hogyan érzik, milyennek értékelik a csoporttagok a közreműködésüket és 

részvételüket a feladat végrehajtásában? 

- Mindenkit bevont a csoport a feladat elvégzésébe? 

 

forrás:  

http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


