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ІГРИ НА ЗНАЙОМСТВО 

Мета  

 створення невимушеної атмосфери;  

 знайомство з учасниками;  

 зустріч один з одним в ігровий спосіб;  

 індивідуальні зустрічі.  

Квартет  

Учасники діляться на чотири групи. Група, яка починає, називає ім’я людини з групи 

ліворуч. Якщо вони назвали правильне ім'я людини, яка в цій групі, вона приєднується до 

їхньої групи. Якщо вони помилились, грає наступна група.  

Вгадай або втікай 

Учасники утворюють коло. Одна людина ходить по колу і вимовляє ім'я кожного, 

постукуючи по спині згорнутою газетою. Якщо він не знає імені, він повинен кинути газету і 

втекти. Людина, яка знаходить газету за його спиною, намагається зловити людину, яка 

залишила газету за її спиною, перш ніж вона ставне в коло. Якщо людина встає в коло, то 

починається все спочатку. 

МУЗИЧНІ ІГРИ 

Танцювальні капелюхи  

Учасники сидять в колі, один учасник всередині кола. Поки грає музика, по колу 

передають дві шапки або два капелюха, учасники її надягаю на голову і передають далі. 

Коли музика зупиняється, учасники, в яких залишились шапки/капелюхи викрикують імена 

один одного і намагаються надіти шапку/капелюх на голову гравця посередині. Перший, хто 

це зробить, перемагає, а другий, який не встиг, займає місце посередині.  

Алфавітні танці 

Всі учасники танцюють. Хтось вимовляє букву з алфавіту. Учасники, чиє ім'я починається 

з цієї літери, намагаються зібратися разом. Інші намагаються цьому запобігти.  

Скажи «привіт» 

Всі учасники танцюють. Коли музика зупиняється, кожен намагається привітатись із 

якомога більшою кількістю людей, називаючи своє ім’я.  

Танцювальні палички  

Всі учасники стоять у колі і передають палицю один одному поки грає музика. Коли 

музика зупиняється, той, хто тримає палицю, вітається зі всіма, називаючи їх імена. 

ІГРИ З ІМЕНАМИ 

Волейбол (без м'яча)  

Гравці грають за правилами волейболу, але без м'яча. Замість того, щоб передавати м'яч, 

вони називають ім’я людини, якій вони роблять пас.  

Вгадай хто 

Гравці діляться на дві команди. Між групами тримається покривало чи якась довга 

тканина, щоб команди не могли бачити один одного. Кожна команда вибирає по черзі когось 

із своїх гравців і ставить перед покривалом. Коли покривало падає, вони мають назвати ім’я 

свого суперника навпроти швидше, ніж він назве його ім'я. Той, хто не встигає це зробити, 

програє, і приєднується до команди суперників.  



Розкажи про себе  

Кожен учасник отримує чотири картки і ручку. Кожен пише щось про себе на картах. 

Картки збирає ведучий, перетасовує і роздає групі знову. Мета полягає в тому, щоб картки 

повернулись до його власника. Щоб це зробити, інші намагаються знайти власника задаючи 

питання один одному.  

Алфавітний бум  

Учасникам роздається буква з алфавіту. Кожен отримує ручку і папір і дається певний час, 

щоб кожен описав себе. Вони можуть використовувати тільки слова, починаючи з тої букви, 

яку вони отримали. Ведучий забирає всі листочки, перетасовує і роздає групі знову. Мета 

полягає в тому, щоб спробувати знайти людину за описом. 

 Сліпі повітряні кулі  

Учасники діляться на групи по три людини. Два члени з кожної групи із зав'язаними 

очима, вони отримують повітряну кулю (кожна група має кульку свого кольору). Члени 

команди, які не мають зав’язаних очей, сидять в кутку кімнати. Гравці з зав'язаними очима 

вільно пересуваються. Ті, хто в стороні, повинні зібрати свою команду, але вони повинні 

залишатись на своєму місці. Як вони мають зібрати свою групу, залежить від їх спритності 

та фантазії.  

Тренажерний зал  

Всі учасники отримують ряд питань (наприклад, ім'я, вік, сфера діяльності, місце 

народження, хобі, мрія). Вони повинні працювати в парах і змінювати партнера, коли 

ведучий дає знак. Кожен раз, коли вони змінюють партнера, вони змінюють свій спосіб 

обміну інформацією.  

Наприклад: 

- Присідаючи;  

- Хлопаючи в долоні;  

- Через плече;  

- Використання жестової мови;  

- З інтонацією, ніби розказуєш вірш;  

- З іншого боку кімнати.  

Час вечірки  

Кожен отримує повітряну кулю при вході в кімнату. У повітряних кулях - імена учасників. 

Коли дається знак, кожен мусить побачити чиє ім'я в кульці. Спочатку всі учасники мають 

знайти свої кульки з іменами, але говорити між собою не можна. Коли всі гравці знайшли 

свої кульки, вони їх прив'язують до ноги. Коли дається сигнал, включається музику, всі 

намагаються лопнути повітряні кулі інших учасників. Виграє той, в кого кулька залишається 

ціла.  

Це те, ким я є  

Попросіть кожного учасника записати про себе чотири речі. Вони повинні писати про 

позитивні речі свого характеру, про речі, якими вони пишаються. Ведучий збирає всі нотатки 

та ліпить їх на стіну, де намальоване дерево. Після цього кожен учасник може прочитати про 

кожного зі своєї групи і тим самим дізнатись про всіх різні чудові речі, про які можливо і не 

знав. 

Ваша думка  

Кожен учасник отримує список з рядом заяв. Вони повинні знайти людину, яка 

погодиться з одним із тверджень.  

Наприклад: 

- Я вегетаріанець.  



- Я люблю дивитися "Друзі".  

- Я щоранку бігаю.  

- Я не можу працювати на комп'ютері.  

- У мене є брат або/і сестра. 

- Я люблю своїх батьків.  

- Я не люблю розчинну каву.  

- Мені важко розмовляти з незнайомими людьми.  

- У мене щонайменше двоє домашніх тварин.  

- Я ходжу в кіно досить часто.  

- Я читаю газети/журнали/книги щодня.  

- Я обожнюю подорожувати.  

- Я живу в місті.  

- Я люблю павуків і змій.  

- Я завжди читаю перед сном.  

- Я люблю рано вставати.  

Звуки тварин  

Потрібно підготувати листки з написаними на них тваринами (їх повинно бути по два 

однакових) і кількість має відповідати кількості учасників. Коли гра починається, учасник 

повинен відобразити звук тварини, яка зображена на її карточці, тим самим знайти свою 

пару. Як тільки кожен знайшов своїх партнерів, вони дізнаються дещо один про одного.  

Наприклад: 

 Імена 

 Смішні / незручні речі, які вони зробили 

 Речі, які у них є спільні 

 Що не подобається робити чи любить.  


