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Kreslenie 
 

Ciele 
 
Priblížiť účastníkom pojem tímových rolí a ich prínos pre skupinovú prácu. Identifikovať 
efektívne a neefektívne prejavy a ilustrovať, že každá spolupráca vždy potencionálne 
obsahuje zárodky konfliktu a súperenia. 
  
Členovia skupiny 
 
4 členné tímy. 
 
Časová náročnosť 
 
30-40 minút. 
 
Pomôcky 
 
Pastelky - tak, aby každý člen tímu mohol kresliť vlastnou farbou. Čisté veľké papiere - pre 
každý tím jeden, fixky, lepiaca páska. 
 
Postup 

 
� Lektor rozdelí skupinu na tímy, každému tímu pridelí pracovisko, papier a fixky. 
� Počas práce je zakázané rozprávať. 
� Skupina si vyberie tému, alebo téma bude: Všetci sme na jednej palube. Nakreslite 

spoločnú tímovú loď a dajte jej názov. 
� Skupina spoločne nakreslí obrázok na danú tému, tak, že každý sám pridáva k obrázku 

svojou farbou to, čo uzná za vhodné. 
� Každý si na obrázok napíše svoju rolu: kapitán, plavčík, kormidelník, cestujúci. Môžu sa 

dávať aj duplicitné roly.  
� Na záver každý člen tímu vyjadrí svoju spokojnosť s obrázkom na stupnici od 1 -3 (1 

veľmi spokojný, 2 spokojný, 3 nespokojný). 
� Technika sa dá použiť pred hrou Test stroskotanca. Pri práci sú odhalené motívy a prvky 

jednania členov tímu, pričom účastníci nie sú si toho vedomí.   
 

Skupinová diskusia 
 

� Spoločná analýza obrázkov. 
� Kto začal maľovať ? Kto dal obrázku základný tvar a podobu ? 
� Jako sú zastúpené jednotlivé farby ? Ktorá farba dominuje, ktorú je málo vidieť ? Čo to 

vypovedá o ich majiteľoch ? 
� Kto kreslil ľudí ? Kto nadpisy ? Kto detaily ? Čo to môže znamenať ? 
� Kde je možné identifikovať príznaky spolupráce ? Kde došlo ku konfliktu ? 
� Kto je s obrázkom nespokojný a prečo ? 
� Akým spôsobom bol určený názov lode ? 
� Čo to celkovo vypovedá o jednotlivých členoch tímu ? 
 
 
Na záver diskusie je vhodné dať jednotlivým skupinám 5 minút na to, aby sa dohodli, v čom, 
jako tím, vidia svoje prednosti a nedostatky.  
 
 


