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PIETUVINĀŠANAS kartes - izdrukātas un laminētas
pietuvināšanas un/vai attālināšanās grāmatas, kuru autors 
ir Istvans Banjajs ( Lai izveidotu spēli no šīs, grāmatas lapas 
ir jāsadala vienas lapas loksnēs, jāapgriež un pēc tam tās 
var laminēt vai ievietot caurspīdīgās kabatiņās). Atrodiet 
grāmatas tiešsaistē, piemēram, Amazon - ( aptuveni 10 eiro) 
- Banyai, I. (1995). Zoom New York: Viking / Penguin. Banyai, 
I. (1998). Re-Zoom New York: Viking / Penguin.
Attālināšanās prasa vairāk prasmju nekā pietuvināšana. 
Attēlu kolekcija prasa daudz darba, lai to izveidotu.

Lai izveidotu spēli no grāmatas, atdaliet grāmatas attēlu lapas vienas lapas loksnēs un laminējiet vai 
ievietojiet tās caurspīdīgās kabatiņās, lai pasargātu tās no ilgstošas   lietošanas efektiem.
Izveidojiet krēslu apli, novietojiet tos viena metra attālumā ar vienu krēslu katram dalībniekam.

Attēlu 
plūsma

Ievads
Šī aizraujošā grupas darbība palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, perspektīvu un problēmu risināšanas 
prasmes. Šīs spēles pamatā ir Istvana Banyai intriģējošās, bezvārdu bilžu grāmatas „Zoom” un „Re-Zoom”, kas 
sastāv no aptuveni 30 secīgi  izvietotiem „attēliem attēlos”.     
 “Zoom” tika publicēts 18 valstīs. Re-Zoom stāstījums pāriet no ēģiptiešu hieroglifa uz filmu, kas norisinās 
ar ziloņu braucienu, līdz reklāmas stendam uz vilcienu. Grupa mēģina izveidot vienotu stāstu no secīgi 
izvietotajiem attēliem. Attēlu izdošana un sadalīšana ir nejauša. Katrai personai ir attēls, bet to nedrīkst 
parādīt citiem. Lai atjaunotu stāsta secību, darbībai ir nepieciešama pacietība un komunikācija.

60 minūtes
grupa
20-30

• praktizēt spēju komunicēt un klausīties
• spēja pieņemt lēmumus
• stresa vadība

iekštelpu darbība

komandas veidošana



Sākot aktivitāti ar pārrunājiet mācību mērķus, kas, jūsuprāt, būtu 
jāpraktizē (saziņa, vadība, lēmumu pieņemšana utt.). Jūs varat ierobežot 
aktivitātes laiku - 30-40 minūtes. Ir svarīgi nesaukt aktivitāti par “Zoom”, 
jo jūs stāstāt gatavo risinājumu; to varētu saukt par attēlu plūsmu vai upi.

1. Izdaliet vienu attēlu katrai personai (pārliecinieties, ka tiek izmantota 
nejauša secība). Varat novietot attēlu viņu krēslu priekšā uz grīdas — ar attēlu 
uz leju.
2. Paskaidrojiet, ka dalībnieki drīkst skatīties tikai savus attēlus, un tie 
jāslēpj no citiem. Atkarībā no izaicinājuma līmeņa, varat 
dot grupai divas reizes pa 1 minūti, lai izpētītu attēlus. 
Pirmo minūti var izmantot tieši sākumā, kad sākas laika 
ierobežojums. Otrā 1 minūte ir viņu pašu ziņā, viņi var 
lemt, kad vēlas to izmantot aktivitātes laikā. Viņiem tas 
vienkārši jāizlemj kā grupai, un viņiem ir jāinformē jūs, 
kad tiek piemērota otrā 1 minūte.
3. Mudiniet dalībniekus izpētīt savu attēlu, jo tajā ir svarīga 
informācija, kas palīdz atrisināt problēmu. Grupas uzdevums ir 
sakārtot attēlus pareizā secībā, skatoties tikai uz saviem attēliem.
4. Grupas pēdējā darbība ir tad, kad viņi novieto attēlus uz grīdas apļa vidū 
tādā secībā, kādu viņi kopīgi izstrādāja.
5. Kad grupa uzskata, ka visas bildes ir sakārtotas, bildes var apgriezt, lai tās 
varētu redzēt visi.
6. Kad izaicinājums ir pabeigts, ļaujiet visiem labi apskatīt attēlus un mudiniet dalībniekus 
sakārtot visas kļūdas (to var izdarīt uz grīdas), pēc tam ļaujiet visiem staigāt apkārt un 
apskatīt attēlus secīgi, lai viņi saprot visu stāstu.
7. Sāciet pārdomu apli (20-30 minūtes).

Darbības

Refleksija

Komentāri

• Kā jūs jūtaties grupā šīs aktivitātes laikā? Kā gāja ar stresa 
   vadību un lēmumu pieņemšanu?
• Kā jūs pieredzējāt savu lomu šajā aktivitātē?
• Kā jūs jutāties aktivitātes laikā? Kā šī pieredze var būt 
   noderīga jūsu labklājībai grupas kontekstā?

Dalībnieki parasti runās ar citiem, lai redzētu, vai viņu attēliem ir kaut kas kopīgs. 
Dažkārt parādīsies vadības centieni, lai mēģinātu izprast kopējo stāstu.
Ja cilvēku ir vairāk nekā attēlu, savienojiet cilvēkus pāros.
Mazākās grupās mēģiniet aizliegt sarunas. Tas izraisa grūtības un rada nepieciešamību 
izteikties neverbāli.
Kopumā ļaujiet runāt lielām grupām, jo   visu attēlu šķirošana ir pietiekami sarežģīta.
Vēl viens veids, kā palielināt sarežģītību nelielās grupās, ir dot katrai personai vairāk 
par vienu attēlu.
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