
HARTOWANIE DUCHA ZESPOŁU

Powieść o trzech icebreakerach

i kilku rutynach…



CZEK@DEŁKO!
Wybierz ulubioną K@wkę i wpisz cyfrę na chacie :)

1. ESPRESSO
2. ZWYKŁA CZARNA 

K@WA
3. C@FE LATTE 4. C@PPUCCINO

5. BEZKOFEINOWA NA 
MLEKU SOJOWYM

6. K@WA 
ROZPUSZCZALNA

7. K@WA MROŻONA 8. NIE PIJAM K@WY



TWOJA OSOBOWOŚĆ W FILIŻANCE K@WY!

1. Entuzjaści espresso też miewają humory.
Wiedzą, czego chcą i zawsze zmierzają prosto do
celu. Chętnie obejmują przywództwo i nie boją
się ciężkiej pracy.

2. Wielbiciele "zwykłej" czarnej kawy są
bezpośredni i prostolinijni: nie lubią komplikować
spraw. Są też cierpliwi i raczej cisi, ale bywają
"humorzaści". Do tego nie lubią zmian w życiu, ich
dewizą mogłoby być: "mniej znaczy więcej".

3. Zwolennicy cafe latte szukają w życiu wygody.

Ciężko im podjąć decyzję, bo próbują
zadowolić wszystkich. Chętnie poświęcają czas
innym. Wolą pracę w zespołach od samodzielnej.
Miło się z nimi przebywa, choć czasami można
odnieść wrażenie, że się narzucają.

4. Miłośnicy kawy z pianką - jak cappuccino -
najczęściej lubią mieć kontrolę nad tym, co się
dzieje i bywają perfekcjonistami. Są też kreatywni
oraz uczciwi. Są niezastąpionymi
przyjaciółmi. Często zamartwiają się
niepotrzebnie z byle powodu. Z drugiej strony:
szybko się nudzą.

5. Ci, którzy najbardziej lubią pić kawę
bezkofeinową mają podobne tendencje: są
skrupulatni, uważnie kontrolują sytuację wokół
siebie. Dbają także o zdrowie.

6. Entuzjaści kawy rozpuszczalnej są - jak się
okazuje - najbardziej wyluzowani spośród
kawoszy. Niestety, są również kiepscy w
planowaniu, za to mało kto dorówna im w
odkładaniu spraw na później.

7. Fani kawy mrożonej, frappuccino i wszelkich
słodkich kaw serwowanych na zimno, często
bywają postrzegani jako trendsetterzy: lubią
próbować nowych rzeczy, zanim to się stanie
modne. Bywają więc odważni i nie stronią od
przygód, ale mogą być lekkomyślni.

8. Osoby niepijące kawy są obdarzone
pewnością siebie i zaradnością. Potrafią też wiele
poświęcić, żeby osiągnąć zamierzony cel. Z
pewnością, gdyby piły kawę, byłoby to
podwójne espresso.

ŹRÓDŁO: Jodi James and James Moore, The You Code



Który z filmów najlepiej oddaje Twój dzisiejszy nastrój?
Wybierz i opowiedz o tym☺



JAKICH PRZYJACIÓŁ Z DZIECIŃSTWA ROZPOZNAJESZ?



KACZOR DONALD SMERFY

ASTERIX I OBELIX ERNI I BERT

SOUTH PARK LUCKY LUKE 

I DALTONOWIE

SIMPSONOWIE FLINSTONOWIE

SCOOBY DOO KUBUŚ I PRZYJACIELE

DEXTER I DEE DEE ZÓŁWIE NINJA SPONGEBOBE

PAPAJ SŁOŃ BABAR RÓŻOWA 

PANTERA

SYLWESTER 

I TWETTY

JAKICH PRZYJACIÓŁ Z DZIECIŃSTWA ROZPOZNAJESZ?



TEAMBUILDING DIY
Jak zadbać o atmosferę w zespole bez wielkich kosztów?



Proste, ale działa!

Wirtualna przerwa na wspólną k@wę

CZAS: 5-15 minut (zależy ile kawy☺)

JAK:
• w umówionych godzinach 

z całym zespołem, lub spontanicznie 

z wybranymi

• bez określonej struktury i tematów

• zadbajcie o nastroje – znajdźcie czas 

na humor i wspólną rozrywkę



K@wa rozszerzona!



Co nam się sprawdza w develor?

HYDE PARK – kanał komunikacji off-topic

FORMA: grupa na dowolnym 

komunikatorze

JAK:
• Kanał do wymiany żartów, spraw 

półprywatnych, pogaduszek

• Brak cenzury – społeczność decyduje 

o zasadach

• „Wentyl” bezpieczeństwa i wsparcia 

emocjonalnego



KALENDARZ SPOŁECZNOŚCIOWY



#KUCHARZ

#FOTOMONTAŻ

#MEM

#ZDJĘCIE Z PRACY

Hydepark Rozszerzony!



Zespołowe gry online



SMART TEAMBUILDING!

ZABAWA!

WNIOSKI 

ROZWOJOWE

REFLEKSJA



NASZE ROZWIĄZANIA ONLINE

Kwestionariusz Lencioniego

Teamsociomapping ®



ZOSTAŃMY W KONTAKCIE ☺



www.develor.com

DZIĘKUJEMY 

ZA OBECNOŚĆ!

http://www.develor.com/

