
Gra alfabet
Zestaw praktycznych wskazówek dla nauczyciela,
przewodnik dla prowadzącego grę.
Nie należy pokazywać go uczniom.
Jest to fragment pakietu wdrożeniowego 5Sw5dni.pl.



Krótki opis gry 
alfabetCelem gry jest zademonstrowanie uczestnikom, jak ważny 
jest porządek w miejscu pracy oraz jak wpływa on na 
skuteczność realizacji celów.
Można ją przeprowadzić w każdych warunkach, na dowolnej 
liczbie osób. Gra nie wymaga skomplikowanego 
wyposażenia czy pomocy dydaktycznych.



Co jest potrzebne do 
gry?Wydruki alfabetu w 4 konfiguracjach, tyle kompletów, ilu 
jest uczestników, stoper.
Wydruk tej prezentacji – fragment z opisanym 
scenariuszem gry,
czyli co kiedy mówić. 
Kursywą zapisano, co masz zrobić.



Tytułem wstępu powiedzieć:
Moi drodzy, widzimy się dziś po to, aby mieć możliwość 
osobistego przekonania się, o co chodzi z tym 5S. Tak wiele 
się o tym mówi, ale czy rzeczywiście może to coś 
poprawić?
Przed wami 4 rundy gry alfabet. Przed każdą powiem 
dokładnie,
jakie jest wasze zadanie.
Życzę ciekawych doświadczeń!



Runda 1: zaraz dostaniesz arkusz nr 
1……symbolizuje on obecny stan twojego stanowiska pracy. 
Twoje zadanie polega na wzięciu do ręki długopisu lub 
ołówka i skreśleniu na kartce kolejnych liter alfabetu. 
Najpierw duża litera, potem mała, czyli kolejno A, a, B, b, C, 
c… Na wykonanie zadania masz 30 sekund.
Weź stoper i go podnieś. Zapytaj: czy wszyscy gotowi? 
Czas start! Włącz stoper. Po 30 sekundach powiedz: stop, 
koniec rundy pierwszej.



Osoba prowadząca / Tytuł 
sekcji

Inaczej selekcja, czyli przegląd wszystkich 
przedmiotów.

Arkusz nr 1



I jak wasze wrażenia?
Do jakiej litery udało się wam dojechać? Czy ktoś wykonał 
zadanie?
Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyniku?
Tutaj jest czas na dyskusję. Element rywalizacji (Kazik 
doszedł do M, a ja tylko do E…) powinien wywołać emocje.
Zapisujesz wyniki osób, które chcą je podać. Najniższa 
litera to wynik grupy. 
Dlaczego nie udało się wykonać zadania?



W pierwszym kroku 5S chodzi o 
sortowanie……pewnie większość z was zauważyła, że na arkuszu 
znalazły się także cyfry, które nie były związane z 
wykonaniem zadania. Te cyfry symbolizują przedmioty w 
naszym miejscu pracy, które nie są potrzebne do 
wykonania zadania czy kilku zadań. To niedziałające 
długopisy, które powodują frustrację, niedodrukowane 
kartki, zaśmiecające biurko, niesprawne narzędzia, 
dokumenty innych pracowników itp. Czyli cała masa 
przedmiotów, które utrudniają wykonanie przez nas 
zadania.



Runda 2: zaraz dostaniesz arkusz nr 
2…… symbolizuje on stan twojego stanowiska pracy po 
przeprowadzonym 1S, czyli sortowaniu. Zabrano 
niepotrzebne przedmioty, czyli w przypadku gry: cyfry. 
Twoje zadanie polega znów na wzięciu do ręku długopisu 
lub ołówka i skreśleniu na kartce kolejnych liter alfabetu. 
Najpierw duża litera, potem mała, czyli kolejno A, a, B, b, C, 
c… Na wykonanie zadania masz 30 sekund.
Weź stoper. Podnieś go i zapytaj: czy wszyscy gotowi? Czas 
start! Włącz stoper. Po 30 sekundach powiedz: stop, koniec 
rundy drugiej.



Osoba prowadząca / Tytuł 
sekcji

Inaczej selekcja, czyli przegląd wszystkich 
przedmiotów.

Arkusz nr 2



I jak wasze wrażenia?
Do jakiej litery udało się wam dojechać? Czy ktoś wykonał 
zadanie?
Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyniku?
Właściwie cyfry zniknęły, ale nadal trudno wykonać 
zadania. Dlaczego?
Zapisujesz wyniki osób, które chcą je podać. Najniższa 
litera to wynik grupy. 



W drugim kroku 5S chodzi o 
systematykę……czyli o nadanie ergonomicznego ładu na stanowisku i 
zwiększenie wydajności wykonywania na nim zadań: często 
używane przedmioty znajdują się pod ręką, a te rzadziej 
używane w oznaczonym miejscu.
Znaki z naszego zadania-alfabetu zostały podzielone na 9 
obszarów. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Okazało się, że 
litery są rozmieszczone w powtarzalny sposób: od dołu go 
góry, od lewej do prawej.
Przykład: „A” jest w lewym dolnym polu, „a” – w lewym 
środkowym polu, „B” – w lewym górnym polu, „b” – w 
środkowym dolnym polu itp.



Runda 3: zaraz dostaniesz arkusz nr 
3……symbolizuje on stan twojego stanowiska pracy po 
przeprowadzonym 2S, czyli systematyce. Teraz już wiesz, 
jaki jest układ znaków. Twoje zadanie polega znów na 
wzięciu do ręku długopisu lub ołówka i skreśleniu na kartce 
kolejnych liter alfabetu. Najpierw duża litera, potem mała, 
czyli kolejno A, a, B, b, C, c… Na wykonanie zadania masz 
30 sekund.
Weź stoper. Podnieś go i zapytaj: czy wszyscy gotowi? Czas 
start! Włącz stoper. Po 30 sekundach powiedz: stop, koniec 
rundy trzeciej.



Osoba prowadząca / Tytuł 
sekcji

Inaczej selekcja, czyli przegląd wszystkich 
przedmiotów.

Arkusz nr 3



I jak wasze wrażenia?
Komu udało się wykonać zadanie?
Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyniku?
Dla kogo informacja o układzie przedmiotów okazała się 
przydatna?
Zapisujesz wyniki osób, które chcą je podać. Najniższa 
litera to wynik grupy. 



W czwartym kroku 5S chodzi o 
standaryzację……czyli o utrzymanie stanowisk pracy, na których osiąga się 
najwyższą wydajność pracy.
Dzieje się tak na skutek wypracowania standardu 
stanowiska
i operacji we współpracy z całym zespołem według filozofii 
kaizen.
Znaki z naszego zadania zostały teraz uporządkowane w 
sposób, który minimalizuje szanse na popełnienie błędu i 
usprawnia wykonanie zadania.



Runda 4: zaraz dostaniesz arkusz nr 
4……symbolizuje on stan twojego stanowiska pracy po 
przeprowadzonym 4S, czyli standaryzacji. Twoje zadanie 
polega znów na wzięciu do ręku długopisu lub ołówka i 
skreśleniu na kartce kolejnych liter alfabetu. Najpierw duża 
litera, potem mała, czyli kolejno A, a, B, b, C, c… Na 
wykonanie zadania masz 30 sekund.
Weź stoper. Podnieś go i zapytaj: czy wszyscy gotowi? Czas 
start! Włącz stoper. Po 30 sekundach powiedz: stop, koniec 
rundy drugiej.



Inaczej selekcja, czyli przegląd wszystkich 
przedmiotów.

Arkusz nr 4



Podsumowanie
Spójrz na  zanotowane wyniki grupy. Czy jest jasna 
tendencja?
Czy w miarę zaawansowania 5S na arkuszu wynik był coraz 
lepszy? Jeśli jest taka tendencja, to teraz o tym powiedz.
Jakie macie wrażenia po 4 rundach gry? Jakie czynności 
można podjąć na waszych biurkach, miejscach do nauki, 
aby wyniki pracy przy nich były lepsze?
…
Do dzieła!
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