
Let’s play!  
Planowanie wieczorów nieformalnych

Rzeczywista wymiana i spotkanie mają miejsce nie tylko podczas realizacji programu, ale także w czasie 
wolnym. Czy to podczas wspólnych zajęć, spacerów, wycieczek, czy też przy okazji rozmów, zabaw 
albo wspólnych gier - wymiana żyje przede wszystkim dzięki nieformalnym chwilom spędzonym razem 
podczas spotkania.

Tworzenie przestrzeni nieformalnych

W wymianie realizowanej przez Internet brakuje tego nieformalnego czasu, bo  
w formacie online nie ma przecież miejsca na wspólne posiłki, przerwy na kawę i lunch 
oraz wieczorne spotkania. Dlatego potrzeba więcej czasu na integrację i tworzenie 
grupy. Trzy godziny online przeznaczone na wzajemne poznawanie się członków grupy 
i ich integrację nie są bowiem równoważne trzem godzinom poświęconym na to samo 
podczas rzeczywistego spotkania, ponieważ do tego ostatniego wlicza się nieformalny 
czas, jaki uczestnicy spędzają ze sobą.

Jak tworzyć i wykorzystywać okazje  
nieformalne w wirtualnych wydarzeniach?

Oto kilka pomysłów:

Otwórzcie spotkanie na 10-15 minut przed jego oficjalnym początkiem i zaproście uczestników do 
wcześniejszego przybycia. Pozwoli to zyskać czas na nieformalną wymianę zdań i swobodne rozmowy.

Czas przed rozpoczęciem 

LET’S
PLAY!



Podczas pracy w grupach często zdarza się, że jedna lub więcej grup kończy zadanie wcześniej od 
pozostałych. Wykorzystajcie ten czas na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Wykorzystanie czasu oczekiwania 

Zaplanujcie przerwy, które spędzicie razem. Może się zdarzyć, że na początku weźmie w nich udział 
tylko kilku uczestników. Jednak w miarę jak przerwy będą się powtarzać, coraz więcej osób zacznie do 
nich dołączać. Aby stworzyć odpowiednią atmosferę, możecie użyć dostępnego w ZOOM wirtualnego 
tła, pomyślcie też o włączeniu muzyki.

Wirtualna przerwa 

Dania i lokalne specjały są często dobrym tematem na rozpoczęcie spotkania. Dlaczego więc nie za-
prosić wszystkich do wspólnego posiłku także podczas spotkania online i nie stworzyć przestrzeni, w 
której każdy będzie mógł opowiedzieć, co w takiej sytuacji znalazłoby się na jego stole?

Wspólny obiad lub kolacja 

Więcej na ten temat w:  
Informal Space in Online Trainings. Online Facilitation Reflections  

(Michael Kimmig, 2020)

http://michaelkimmig.eu/informal-space-in-online-trainings/


Nieformalny wieczór

Istnieje wiele sposobów na zorganizowanie nieformalnego wieczoru. Dobrym pomysłem 
na jego rozpoczęcie może być wspólna kolacja, po której nastąpią rozmowy w pokojach 
wirtualnych, proste zabawy lub gry planszowe online, albo wspólne słuchanie muzyki 
czy oglądanie filmów, aż po internetowe imprezy karaoke! Wiele metod można 
przystosować do formatów online, używając prostych środków lub wprowadzając tylko 
niewielkie zmiany. Obecnie na platformach internetowych można już znaleźć wiele 
propozycji takich rozwiązań.

Kilka przykładów:

Krótkie gry na dobry początek

Pytania z koła 
fortuny (EN: Random 
Wheel Questions) 

Prostym i dobrym wprowadzeniem do nieformalnego wieczoru może być runda 
pytań służących lepszemu poznaniu się uczestników. Pytania są wybierane 
losowo za pomocą koła fortuny, a uczestnicy odpowiadają na nie po kolei. 
Przykład wykorzystania tej metody na seminarium można znaleźć tutaj.

Bingo

To gra, którą można łatwo przygotować. Możecie sami stworzyć karty i wysłać 
je do uczestników jako pliki PDF albo skorzystać z jednej z wielu platform 
internetowych, które ułatwiają tworzenie i udostępnianie kart do bingo.

Strony internetowe: My free Bingo Cards lub Bingo Baker.
Mniejsze gry lub quizy można też bez trudu przygotować przy pomocy aplikacji Kahoot lub Wordwall.

https://wordwall.net/resource/2134827/questions
https://myfreebingocards.com/
https://bingobaker.com/
https://kahoot.com/
https://wordwall.net/


Escape Rooms Online  
Obecnie oprócz ofert komercyjnych jest też wiele propozycji dostępnych bezpłatnie.  
Poniżej dwa przykłady:

Hogwarts Digital 
Escape Room 

Gra opracowana przez pewnego bibliotekarza z Pensylwanii. Pozwala zgłębiać 
tajemnice Hogwartu w zaciszu własnego pokoju. Polega na zespołowym roz-
wiązywaniu zadań, odpowiadaniu na pytania sprawdzające posiadaną wiedzę i 
wspólnym układaniu puzzli. Czas: ok. 30 - 40 min.
Strona internetowa: Hogwarts Digital Escape Room.

Mr X

W tej grze zadaniem uczestników jest odkrycie tożsamości tajemniczego pana 
X. Uczestnicy mogą przy tym (a nawet powinni!) wykorzystać wszystkie źródła 
dostępne w Internecie: Twittera, Youtube, Google Maps i wszelkie inne strony 
internetowe. Czas: od 45 min. do 2 godz.
Strona internetowa: Mr X.

Gry dla małych grup

Więcej niż zwykłe 
opowiadanie  
(EN: More Than  
One Story) 

Inspirujące pytania, zachęcające do opowiedzenia czegoś osobistego na swój 
temat. Uczestnik, który zaczyna, czyta pierwsze pytanie i opowiada historię, 
która na nie odpowiada. Pozostali są proszeni o aktywne słuchanie, mogą też 
swoimi pytaniami zachęcać opowiadającego do powiedzenia czegoś więcej.
Strona internetowa: More Than One Story.

Rysownik amator 
(DE: Montagsmaler; 
EN: scribble) 

Podstawowa zasada: jeden z uczestników wybiera jedno z trzech pojęć i rysuje 
je, a grupa próbuje odgadnąć, o co chodzi. Można w to grać na wszystkich whi-
teboardach lub na wielojęzycznej platformie Skribbl. Wystarczy otworzyć pokój, 
za pomocą linku zaprosić innych graczy i już można zaczynać!

Wilkołak (znany 
również jako 
“Mafia”) 

W wymianie młodzieży bardzo popularna gra, którą przy pomocy niewielkich 
środków można dostosować do spotkania online. Trzeba mieć tylko drugi 
kanał komunikacyjny (np. Telegram, Signal lub Whatsapp), służący do kontaktu 
z graczami odgrywającymi role specjalne. Podczas „nocy” mikrofony i wideo 
muszą być wyłączone. Szczegółowe instrukcje, jak grać w Wilkołaki online, 
znajdziecie tutaj i na stronie One Night Ultimate Werewolf.

Gry planszowe 
online 

Na Board Game Arena jest dostępny szeroki wybór gier planszowych, w tym 
Carcassonne, 7 Wonders, Kingdomino, Alhambra, Hanabi i Kingdom Builder. 
Łącznie można tu znaleźć 280 gier w ponad 40 językach. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie!
Strona internetowa: Board Game Arena.

Więcej pomysłów na zorganizowanie wspólnego nieformalnego wieczoru (włącznie z instrukcjami do 
gry w Bingo, Wilkołaki i wielu innych) można znaleźć na stronie: Michele Di Paolas Blog-Post (2020).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://www.escapedurham.co.uk/mr-x
https://www.morethanonestory.org/en/
https://skribbl.io/
https://anjuansimmons.com/blog/how-to-play-werewolf-over-zoom/
https://netgames.io/games/onu-werewolf/
https://en.boardgamearena.com/
https://www.dipaola.me/en/online-interaction-youth-work-tools-and-tips-3/


Koncepcja i opracowanie: Elżbieta Kielak, Anna Szlęk, Michael Kimmig

https://pnwm.org/

