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CO TO JEST TEAM BUILDING? 
Team  building,  czyli  budowanie  zespołu, to  wszelkiego  rodzaju formy  

integracji  grupy, sprawiające, że poszczególni jej członkowie 

wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony. 

Team building integruje i buduje zespół. Pomaga rozwiązywać  

problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego 

działania po za murami biura. Może być on wielką przygodą. To też 

rodzaj uporządkowanych i logicznie dobranych gier. Wspólne 

pokonywanie przeszkód, zaliczanie zadań kształtują umiejętności 

nawiązania kontaktu z ludźmi, budowania i utrzymywania 

długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmiennych 

zachowań.   

 

Najistotniejsze elementy team buildingu to: 

- budowanie zespołu z ludzi, którzy dopiero się poznali, 

- rozwiązywanie problemów i konfliktów, 

- integracja dwóch grup w jedną całość, 

- utrzymanie i podnoszenie energii zespołu, 

- kreowanie współpracy pomiędzy zespołami. 

 

Team building to przede wszystkim dobra zabawa! 
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SKRZYNKI 
Potrzebne materiały: 

 skrzynki po napojach, 
 dwa słupki. 
 
Wykonanie: 
Zadaniem grupy jest przejście od jednego słupka do drugiego. 
Nie mogą oni jednak stąpać po ziemi. Jedyne na czym mogą postawić 
nogę to skrzynka.  Przedostać się „na drugą stronę” musi cała grupa. 
 
Ilość skrzynek należy dostosować do wielkości grupy. Najlepiej jest użyć 
o kilka mniej niż osób (przykładowo na grupę 15 uczestników można 

użyć 10 skrzynek). Zabawę można zrobić w formie wyścigów 
lub po prostu na czas. 

TAJNA PRZESYŁKA 
Potrzebne materiały: 
 rurki plastikowe o średnicy większej niż piłka do ping ponga, 
 piłeczka do ping ponga, 
 dwa słupki. 
 
Wykonanie: 
Ekipa musi dostarczyć tajną przesyłkę do drugiego słupka, ale dotykać 
ją może tylko i wyłącznie plastikowa rurka. Każdy z uczestników dostaje 
taką do ręki. Najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie rurkowego 
tunelu. 



NARTY BIEGOWE 
Potrzebne materiały: 

 narty biegowe,  
 dwa słupki. 
 
Wykonanie: 
Uczestnicy muszą przedostać się do drugiego słupka za pomocą 
zespołowych nart. Są to dwie drewniane  belki, do których 
przymocowane są linki. W jedne z nich wkłada się stopę, a drugą 
się trzyma. Robi się tak z lewą i prawą nogą, a następnie wraz 
z towarzyszami rusza. 
 

Utrudnieniem mogą być zakręty na trasie, albo limit czasu. 

LABIRYNT 
Potrzebne materiały: 
 labirynt z papieru, 
 piłeczka do ping ponga. 
 
Wykonanie: 

Grupa dostaje duży, sztywny papier, na którym są poprzyklejane kartki 
stanowiące swego rodzaju mur dla rzuconej tam piłeczki do ping 
ponga. Zadaniem ekipy jest, za pomocą odpowiedniego ruchu 
papierem, pozbycie się piłki poprzez dziurę w papierze. 



KLAWIATURA 
Potrzebne materiały: 

 kartki z literami, 
 czasomierz. 
 
Wykonanie: 
Układamy przed uczestnikami klawiaturę z kartek. Ich zadaniem będzie 
odpowiedzenie na nasze pytania (mogą to być dowolne zagadki) 
poprzez stanięcie jednocześnie na wszystkich literach tworzących 
słowo-odpowiedź. Rozwiązać zagadkę należy nie tylko poprawnie, 
ale również w wyznaczonym wcześniej czasie. 
 

BALONIADA 
Potrzebne materiały: 

 balony wypełnione wodą, 
 koce/ręczniki 
 boisko. 
 
Wykonanie: 
Czteroosobowe zespoły dostające koce lub ręczniki, które chwytają 
tak, aby każdy uczestnik trzymał jeden róg. Następnie za pomocą 
owych kocy muszą „rzucić” balon do ekipy, która jest na drugiej stronie 
boiska. Grać można na zbicia balonów, ale również jak w tradycyjnej 
siatkówce. Zasady jest łatwo modyfikować, ogranicza nas jedynie 

nasza wyobraźnia.  
 



WIEŻA ZE SKRZYNEK 
Potrzebne materiały: 

 Skrzynki od napojach, 
 dwa słupki. 
 
Wykonanie: 
Na starcie trasy ustawia się uczestnikom trójwymiarową wieżę 
ze skrzynek. Zespół ma za zadanie przenieść wieżę bez naruszania 
jej konstrukcji przy pomocy tylko i wyłącznie swoich rąk. Wieżę należy 
postawić przy drugim słupku. 
 
Zabawę można zrobić na czas lub jako rywalizację dwóch drużyn. 

 

BEZ PRZELEWANIA 
Potrzebne materiały: 
 sznurek, 
 miska, 
 woda, 
 dwa słupki. 
 
Wykonanie: 

Grupa dostaje miskę wypełniony wodą. Ich zadaniem jest przeniesienie 
wody nie rozlewając jej po drodze. Utrudnieniem jest, że nic poza 
sznurkiem nie może dotykać miski. 
 
Dla utrudnienia można pociąć sznurek na mniejsze kawałki, albo 
zamiast słupków dać większe miski (pierwsza z wodą, druga bez), 
a zadaniem zespołu byłoby przelanie z pierwszej do drugiej za pomocą 
małej miski. 



DŁUGOPIS W BUTELCE 
Potrzebne materiały: 

 butelka, 
 długopis, 
 pocięty sznurek. 
 
Wykonanie: 
Zadaniem grupy jest włożenie długopisu do butelki. Zdecydowanym 
utrudnieniem jest to, że do długopisu przywiązane są sznurki. Ich drugie 
końce uczestnicy muszą przywiązać sobie do szlufki z tyłu spodni, 
lub zawiązać sobie dookoła siebie, tak aby stać tyłem do butelki. 

PIANKOWA WIEŻA 
Potrzebne materiały: 
 pianki, 
 makaron spaghetti, 
 nitka, 
 taśma klejąca. 
 
Wykonanie: 
Ekipa dostaje skromny zestaw (na przykład: 1 pianka, 10 sztuk 
makaronu, 1 metr nitki i 1 metr taśmy klejącej). Zadaniem ekipy jest 
stworzyć jak najwyższą wieżę, na której przez 30 sekund utrzyma się 

pianka.  
 
Zabawa ta idealnie nadaje się jako rywalizacja między grupami. 



SŁOMKOWY SZEŚCIAN 
Potrzebne materiały: 

 słomki, 
 plastelina, 
 chustki. 
 
Wykonanie: 
Grupa dostaje 12 słomek i kawałek plasteliny. Wybierają jedną osobę 
jako lidera (można również zrobić opcję bez lidera), pozostali 
uczestnicy zawiązują sobie chustkę na oczy, tak aby nic nie widzieli. 
Lider ma za zadanie tak kierować pracą zespołu (bez użycia rąk, 
jedynie słownie), aby ze słomek powstał sześcian. 

2 NOGI I 5 RĄK 
Wykonanie: 
Grupa ma za zadnie (najlepiej w wyznaczonym czasie) ustawić się tak 
aby na ziemi pozostały tylko np. 2 nogi i 5 rąk. Uczestnicy, 
nie podpierając się innymi przedmiotami, biorą lżejszych na ręce, 

czy plecy, tak aby na podłodze została dana ilość kończyn. Ważne 
jest aby nie dać za trudnego zadania, ani za prostego. Trudność 
można stopniować. 



PRZEWRACANIE KOCA 
Potrzebne materiały: 

 koc. 
 
Wykonanie: 
Wszyscy uczestnicy stają na kocu. Ich zadaniem jest przewrócić koc 
na drugą stronę, nie schodząc z niego. Jeśli uczestników jest mało 
można złożyć koc na pół. 
 
Innym wariantem będzie, stojąc na całym kocu, złożenie go na pół.  

PAJĘCZYNA 
Potrzebne materiały: 
 pajęczyna ze sznurka. 
 
Wykonanie: 
Zadaniem ekipy jest przedostanie się na drugą stronę pajęczyny bez jej 

dotknięcia. Przy zetknięciu skóry bądź ubrania, dana osoba musi 
zacząć przechodzenie od początku. 



DZIURAWA RURA 
Potrzebne materiały: 

 rura z dziurami, 
 szyszka, 
 miski, 
 woda. 
 
Wykonanie: 
Zadaniem grupy jest spowodowanie wypłynięcia szyszki, która znajduje 
się na dnie rury. Obok nich znajduje się źródło, z którego mogą 
przenosić wodę za pomocą misek. Utrudnieniem są dziury, które 
powodują wypływanie części wlanej wody. Uczestnicy muszą zatykać 

je przy pomocy palców. 

PUZZLE NA ODLEGŁOŚĆ 
Potrzebne materiały: 
 sznurek wydzielający strefę, 
 sznur, 
 puzzle. 
 
Wykonanie: 

Na środku wydzielonej strefy znajdują się puzzle (może to być prosta 
układanka, albo po prostu 4 patyki, które trzeba ułożyć w kwadrat). 
Zadaniem ekipy jest, nie przekraczając wyznaczonej linii, ułożyć puzzle. 
Wykorzystać mogą do tego linę. 



ZWIĄZANI 
Potrzebne materiały: 

 sznurek, 
 dwa słupki, 
 kartki. 
 
Wykonanie: 
Uczestnicy zostają związani za pomocą sznurka ze swoimi sąsiadami 
(lewa noga z prawą nogą sąsiada i tak dalej). Ich zadaniem jest 
dotrzeć do drugiego słupka stawiając nogi tylko i wyłącznie 
na kartkach. 

STOPY ZAMIAST RĄK 
Potrzebne materiały: 

 dwa pachołki, 
 balon z wodą. 
 
Wykonanie: 
Zadaniem ekipy jest przeniesienie woreczka z wodą (lub jakiejkolwiek 
innej rzeczy) do drugiego pachołka, podając kolejno sąsiadowi, ale 
zamiast używania rąk, trzeba posłużyć się nogami. 
 
Dla bardziej zgranej ekipy nogi można zamienić ustami. Dobrym 
pomysłem jest też podawanie balonu za pomocą głowy i ramienia.  



MEGA PUZZLE 
Potrzebne materiały: 

 palety, 
 farba. 
 
Wykonanie: 
Przed uczestnikami rozłożone są pomalowane palety, które dobrze 
ułożone powinny tworzyć jakiś napis. Zadaniem grupy jest takie 
ułożenie palet, aby móc odczytać hasło. 

PROSTO DO WIADRA 
Potrzebne materiały: 
 wiadra, 
 sznurki, 
 piłeczki do ping ponga 
 
Wykonanie: 
Grupę ustawiamy w kręgu, a w środku, w różnych miejscach stawiamy 
wiadra/miski. Uczestników łączymy w pary, tak aby byli mniej/więcej 

naprzeciwko siebie. Parze dajemy sznurek i piłeczkę. Za pomocą 
sznurka muszą utworzyć tor dla piłki. Ich zadaniem jest wrzucenie 
piłeczki do odpowiedniego wiadra (trzeba przypilnować aby wiadro 
było pod ich „torem”) nie ruszając się z miejsca. 




