
Modul: Szociális készségek  

Szekció: kommunikáció, csapatmunka 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK JÁTÉKA  

 
időkeret: 45 perc 

 

hely: beltér 

 

résztvevők: minimum 3 fő, maximum 7 fő (egy csoportban) 

 

 

anyagok: 2 szett összeillő építőkocka (pl. LEGO), 10 építőelemmel, egy megépített 

objektum, melyhez hasonló építményt kell a csoportnak megépítenie.  

 

 

eljárás: Ebben a játékban 4 szerep van: 

Személyek: „A” - igazgató, „B” - futó, „C” - építő (vagy építők), „D” - megfigyelő 

(vagy megfigyelők).  

Az „A” személy megkapja az építő szettet és ő az egyetlen, aki láthatja az 

építményt. Az igazgatónak egyértelmű utasításokat kell adnia a futónak, hogy az 

építő(k) megtudja építeni a pontos mását az objektumnak. A futónak meg kell 

hallgatnia az igazgató utasításait, majd odaszalad az építőhöz és elmondja neki, amit 

hallott. A futó nem láthatja az építményt. Annyiszor teheti meg az igazgató és az 

építő közötti utat, ahányszor erre szükség van, és az időkeretbe belefér. Az építő(k) 

meghallgatja a futó információit és az építőkockákból megépíti a hallottaknak 

megfelelően az építményt. Az építő(k) az egyetlen személy, aki láthatja az épülő 

építményt, és az építőkockákat.  

A megfigyelő feljegyzéseket készítenek a játék közben, hogy mi működött és mi 

nem, hogyan viselkedtek a résztvevők a nyomás alatt, később ezt megosztja a 

csoporttal. 

A feladatra biztosított időkeret 10 perc. 

Amikor letelt az idő engedjük meg a csoportnak, hogy megtekintsék a modellt és 

összehasonlítsák saját másolatukkal, láthassák mennyire hasonlítanak egymásra. 

Általában a két építmény csak kis hasonlóságot mutat, ami heves párbeszédeket 

szokott kiváltani.  

 



 

cél / terv: a pontos kommunikáció fontosságának illusztrációja, lehetőséget 

teremteni a csoportnak arra, hogy felfedezzék a kommunikációs stílusukat, és hogy 

fejlesszék azt, ha szükséges.  

 

vitakérdések: 

- Hogyan érezted magad a feladat közben? 

- Meg tudtok egyezni egy dologban, amit jól csináltatok/, egy dologban, ami 

nem működött/ és egy dologban, amit a következő alkalommal jobban 

csinálnátok? 

Végezzük újra el a feladatot (lehet szerepet cserélni), és figyeljük meg, hogy 

bekövetkezett-e valami fejlődés a feladat elvégzésében, kommunikációban.  

A feladat elkezdése előtt a modellt bontsuk le és építsünk újat helyette.   

 

forrás:  

Swinton, L. 2006. 

 

 


