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Mērķis Materiāli

Sagatavošana

• jēgpilnā komunikācija
• vadības stili
• pārvērst ierobežojumus resursos

• 4 virves pa 10 metriem - marķēšanai
• plastmasas loksnes 30 cm x 30 cmm, 
  lai stāvētu uz tiem; katram dalībniekam 
  pa vienam lakatam, lai aizsietu acis - ⅓ 
  no kopējā dalībnieku skaita
• A4 papīrs vēstules rakstīšanai 

• Atrast līdzenu laukumu - pļavu vai parku ar platību 70 kvm, kur uz lauka ir tikai zāle.
• Izveidojiet 3 lielus apļus ar virvēm (sākuma punkti), kuros jūsu dalībnieki var
   atrasties 3 vienādās grupās, novietojiet apļus trīsstūra formā, salīdzinot vienu 
   ar otru (7-7-7 metru attālumā)
• izveidojiet ceturto apli (kā mērķi) 7 metru attālumā no sava trīsstūra formas laukuma.
• Sagatavojiet dalībniekiem “vēstuli”, kas tiek nodota “klusajai” grupai

Trīs 
salas

45 min

Ievads
Cilvēku sadarbības pamatā ir jēgpilna komunikācija, sadarbība un pakļaušanās 
vadībai. Šajā aktivitātē jūs varat izmēģināt savas spējas priecīgā veidā - jūs varat 
atklāt jaunus resursus, uzvedības stratēģijas un vadības stilus.

grupa
15 -30

 āra 
aktivitāte

dabas 
pieredzes 
izglītība



Darbības 1. Aktivitāte ir balstīta uz klasisko formulu: vienai grupai ir resursi, bet tai 
ir aizsietas acis; otrā grupa zina, kāds ir uzdevums, bet viņi klusē; vienai 
grupai trūkst uzdevuma apraksta un resursu, bet tā var gan runāt, gan redzēt.
2. Vēstule “klusajai” grupai (nav iepriekš jāsaka, ka viņiem jāklusē, 
pietiek, ka viņi to uzzina no vēstules) apraksta darbību, viņiem ir 
jānodod informācija pārējām divām komandām, neizmantojot vārdus 

(aklajai grupai un sarunu grupai).
3. Sadaliet grupu trīs apakšgrupās un palūdziet tām izvēlēties apli (no 3 sākotnējiem) 
un gaidiet turpmākos norādījumus. Varat jautāt neredzīgo grupai, vai visiem ir ērti, ka 
viņiem ir aizsietas acis, un izlemt pieņemt vai atstāt šo izaicinājumu, uzdevumu pildīt 
ar aizsietām acīm.
4. Vienai grupai no trim ir aizsietas acis - pirms vingrinājuma 
sākšanas pārliecinieties, ka viņi neko neredz, kā arī ielieciet 
plastmasas loksnes „aklo” aplī.
5. Jūs nododat kluso grupai “vēstuli”, kas apraksta darbību ar stāstu.
6. Vēstulē ir ierāmēts stāsts. Piemēram: jūs piedzīvojāt lidojuma 
avāriju, kas nebija letāla, un jūs iekritāt Okeānijā uz trīs dažādām 
salām tuvu viena otrai. Tomēr jums ir jāsasniedz ceturta sala - kur 
var nakšņot, ir drošī un iespēja atgriezties civilizācijā. Katrai salai ir 
atšķirīgi resursi: pirmajā cilvēki avārijas trieciena dēļ kļuva īslaicīgi akli, taču viņiem ir 
pieejamas laivas, ko viņi var izmantot, lai ceļotu pa salām. Otrā salā visi zaudēja spēju 
verbāli kontaktēties, bet saprata, kas notiek un kā no šejienes aizbēgt - viņi ir vienīgie, 
kas lasa vēstuli. Un trešai grupai nav ne jausmas, kas notiek - viņi zaudēja atmiņu, 
bet viņiem ir ideālas verbālās spējas, lai jautātu un informētu. Doma ir ierobežotajā 
laikā tikt līdz ceturtai salai. Svarīgs noteikums ir tas, ka tie nevar pieskarties “ūdenim”, neizmantojot 
plastmasas loksnes. Ja viņi atstāj plastmasas loksni, nevienam uz tās neuzkāpjot - tā tiek zaudēta 
“haizivīm”, to lietojot, ir jāpārliecinās, ka uz loksnes vienmēr atrodas pēda vai plauksta. Koordinators 
savāc peldošās lapas, kuras neaizsargā neviens pieskāriens, un tas ir resurss, kas tiek zaudēts. 
Ikvienam, kurš iekāpj “jūrā” bez plastmasas loksnes, ir jādodas atpakaļ uz savu salu.
7. Vēstulē norādiet, cik laika viņiem ir dots priekš uzdevuma- ieteicamais ir pusstunda.
8. Darbība sākas, kad grupai tiek nodota vēstule. Jūs nedosiet vairāk informācijas visai grupai, tikai 

vēstuli mēmajiem - tādā veidā mērķis, laika limits un uzdevuma apraksts tiek atklāts tikai no 
“klusās” grupas komunikācijas. Kad runātāji saprot informāciju, viņi var izplatīt uzdevumu 

neredzīgajiem un tā tālāk…
9. Kad viņi sāk ceļot, pārliecinieties, ka jūs kā koordinators uzraugāt loksnes, ja viņi 
uz tām neuzkāpj, tie ir jāsavāc.
10. Darbība beidzas, kad viņi visi sasniedz ceturto salu vai laiks ir beidzies.

Refleksija

Komentāri

• Kā jūs pieņēmāt lēmumus grupas līmenī?
• Kāds bija jūsu vadības stils? Vai esat ar to apmierināts?
• Kādas spējas jūs atklājāt savā grupā? Un sevī?

Aizsienot dalībniekiem acis, lūdzu, pārliecinieties, ka viņiem šī poza ir ērtā. Ja nē, 
sajauciet dalībniekus un pārliecinieties, ka viņi pieņem izaicinājumu, uz kuru viņi ir gatavi.
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