
Élményakadémia

4

Scopul
Materiale necesare

Pregătire
nu este nevoie de materiale specifice

Este nevoie de un spațiu generos în 
interior sau în aer liber, unde participanții 
încap și se pot mișca cu ușurință

Mă 
confunzi

Intoducere
Folosim tehnici de teatru de improvizație pentru a exersa a face greșeli și pentru a le 
prezenta doar ca încercări sau experimente. Aceste activități sunt amuzante și vesele și 
ne fac să înțelegem că erorile sunt doar rezultate naturale ale acțiunilor noastre.

Acestea sunt o serie de activități care sunt înlănțuite unul după celălalt, uneori 
participanții lucrează în perechi, alteori în grupe mai mari.
A,,Numără cu mine!”
1. Cereți participanților să stea în perechi. În primul rând, prezentați ceea ce doriți să facă. Perechile 
stau față în față în spațiu și la 1-2 metri distanță de alte perechi.

60 min
Numărul 

participanților 
(min-max)min. 

9 max 60

• reîncadrarea greșelilor
• crearea unei atmosfere destinse
• spărgător de gheață și conexiune 
   cu oameni noi

În interior sau în 
aer liber 

activitate de imp-
rovizație verbală și 

corporală

Pași



Reflecție
Observații

• Cum au fost activitățile de improvizație pentru tine? • Ce crezi că este o greșeală?
• Cum vă pot ajuta aceste activități în bunăstarea voastră? Ce ai învățat despre bunăstarea ta?

Activitățile sunt de obicei distractive pentru participanți. Nu sunt construite unul pe celălalt strict - puteți 
varia cum și când doriți să lucrați cu ele.
Dacă doriți să încadrați activitatea, puteți întreba participanții ce părere au despre greșeli - la început și 
după experiență - puteți urmări modificările.
Dacă doriți să adăugați un element de povestire - puteți introduce o activitate care se desfășoară în 
grupuri de 3,4,5 persoane, în care o persoană poate spune un singur cuvânt, dar totuși trebuie să spună o 
poveste binecunoscută – de exemplu Albă ca Zăpada, Cei trei purcei, Scufița Roșie, Cenușăreasa etc.
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2. Cu perechea ta, numără până la 3 - astfel încât să fie continuu, o persoană  
spune doar un număr, iar cealaltă trebuie să continue să numere. Exemplu: A -1; 
B-2; A-3;B-1; A;2;B-3 și așa mai departe până la expirarea timpului. Aproximativ 
5 minute.3. Următoarea rundă va fi un nivel superior: în loc să rostiți cu voce tare 
numărul „2” - înlocuiți-l cu o rundă de aplauze. Exemplu: A - 1; B - bate din palme; 
A - 3; B-1; A - bate din palme; B - 3 și așa mai departe. Aproximativ 5 minute. 4. 
Runda care urmează este puțin mai avansată în comparație cu cele anterioare: în 
loc să spuneți „3” înlocuiți-o cu o mică săritură. Exemplu: A -1; B - bate din palme; A - 

săritură; B - 1; A - bate din palme; B - săritură și așa mai departe. Încercați să exersați  timp de 
5 minute. 5. Ca și încheiere a acestei activități, cereți o prezentare de la o pereche pentru a le 
arăta în fața altora cum se descurcă.
B. „Fitness de echipă” / 1. Cereți participanților să lucreze în triouri. Anunțați că va fi o 
competiție, dar numai pentru a ne readuce amintiri din copilărie și pentru a pune accent pe 
eforturile noastre - dar este o competiție veselă. 2. Prezentați activitatea pentru o mai bună 
înțelegere. Sarcina este de a avea trei poziții diferite ale corpului executate cât mai repede posibil, 
fără acord verbal. Pozițiile sunt date: 1 membru al echipei trebuie să se întindă pe jos, 1 membru 
al echipei trebuie să se ghemuiască, 1 membru al echipei trebuie să stea în picioare. În fiecare 
rundă dată, echipa care ocupă cel mai repede această poziție cerută, câștigă. Ei nu pot discuta 
între ei,  cine ce face, trebuie să se sincronizeze spontan unul cu celălalt. Dacă 2 membri sunt în 
aceeași poziție, este o eroare. 3. Înainte de a începe activitatea, faceți cercuri de încălzire, astfel 
încât participanții să înțeleagă cum merge activitatea și cum pot fi în relație între ei. 4. Începe 
competiția! Un singur trio poate câștiga. Se dă un semnal - se aplaudă sau se   fluieră - și ei trebuie 
să-și găsească pozițiile.  Cel mai lent trio iese din competiție. Faceți cât mai multe runde până 
când rămâne un singur trio câștigător. 5. Sărbătorește succesul! Aproximativ 15 minute
C. „TSpune-mi, ce este asta?” / 1. Cereți participanților să lucreze în perechi. Sunteți fie în interior, 
fie în aer liber, probabil că aveți multe obiecte în jurul vostru (masă, scaun, markere, tavan, fereastră 
etc.) Ne vom juca cu numele acestor obiecte.2. Prima rundă este simplă: le cereți celor doi să aleagă 
între rolul de „Arătător” și de „Vorbitor”. Sarcina Arătătorului este să arate obiecte (concret), iar sarcina 
Vorbitorului este să spună cu voce tare denumirea acestuie. Ei trebuie să se plimbe prin sală/spațiu și să „strângă” cât 
mai multe obiecte posibil. Aproximativ 5 minute.3. În runda următoare, sarcina este aceeași, doar că trebuie să schimbe 
rolurile în pereche. Aproximativ 5 minute. 4. Runda care urmează este de un nivel superior: trebuie să existe o „întârziere” 
în fluxul de a numi obiectele. Înseamnă că „Arătatorul” arată mai întâi fereastra, după care arată podeaua, după care 
masa - Vorbitorul începe să numească numai când arătatorul arată al 2-lea obiect care este podeaua, dar în loc să 
spună „podea”, trebuie să spună. „fereastră” - care este numele primului obiect. În cazul celui de-al treilea obiect - care 
este masa, el/ea trebuie să spună „podea”, adică Vorbitorul este întotdeauna cu un pas în urmă. Aproximativ 5 minute. 
5. Schimbați rolurile dintre „Arătător” și „Vorbitor”. Aproximativ 5 minute. 6. Runda care urmează este următoarea: 
Arătătorul arată un obiect și Vorbitorul poate spune orice, cu excepția numelui real al obiectului. De exemplu: Arătătorul 
arată coloana - Vorbitorul spune - Michael Jackson; Arătătorul arată covorul – Vorbitorul spune conopidă. Aproximativ 
5 minute.. 7. Runda finală: schimbarea rolurilor. Aproximativ 5 minute. Adunați-vă pentru reflecția finală a 
celor 3 activități.


