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Mission Z 

Turning Me into We (гра на командну роботу) 

 

Дорогі друзі! Вітаємо вас у грі Місія неможлива, яку ви можете зробити можливою. У вас 

є 10 завдань, які ви повинні виконати за 45 хвилин. Протягом цього часу за вами будуть 

спостерігати наші волонтери-агенти, тому схитрувати вам не вийде. Допомоги чи підказки у 

них ви не маєте права просити. Всі матеріали для виконання завдань будуть біля вас. Все у 

ваших руках! 

Чи зможете ви з цим справитись? 

 

Перше завдання: наскільки швидко ви можете передати м’яч по колу? Єдина умова цього 

завдання – кожен учасник повинен торкнутись м’яча хоча б один раз. 

Друге завдання: коли ви виконаєте всі завдання, в кінці напишіть на листку надихаючі 

цитати або фрази, які ви знаєте чи колись чули, чи говорили комусь, щоб підтримати. 

Максимальну кількість, які зможете. Умова: фраз чи цитат повинно бути мінімум 5. 

Третє завдання: зробіть фото всією групою, створивши своїми тілами такі фігури: машина, 

фортеця, гори. Умова: взяти участь мають всі учасники. 

Четверте завдання: складіть невеликий вірш на чотири лінійки про друзів та прочитайте 

цей вірш РАЗОМ всією групою. 

П’яте завдання: на листку впишіть імена та прізвища всіх учасників та коли у кого день 

народження (число і місяць). 

Шосте завдання: подивіться внизу на малюнок, порахуйте скільки там є трикутників. 

Сьоме завдання: станьте один за одним по віку, спочатку наймолодші і до найстарших, 

потім станьте по росту, від найвищих до найнижчих. 

Восьме завдання: згадайте разом якусь казку, роздайте кожному якусь роль і швидко 

покажіть її. Умова: брати участь повинні всі, якщо не вистачає ролі для когось, включіть 

фантазію. 

Дев’яте завдання: знайдіть конверт червоного кольору і виконайте завдання, яке там є. 

Десяте завдання: зробіть групове фото зі всіма, хто є в кімнаті (включаючи волонтерів), ви 

повинні самі придумати яке фото зробити і де волонтери та ви повинні стояти і як саме. 
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