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Цей  метод  дозволяє  краще  пізнати  один  одного,  а  також,  
вивчаючи  певну  тему,  отримати  ще  одну  нагоду  поспілкуватися  
між  собою  на  цю  тему.

Перед  початком  діяльності  кожен  учасник  отримує  на  аркуші  
паперу таблицю  із  запитаннями,  яку  повинен  заповнити.  

Заповнення  таблиці  проходить  у  процесі  хаотичного  спілкування  
учасників  між  собою.  Діти  задають  один  одному  питання,  які  
містяться  в  таблиці,  і,  у  випадку,  якщо  відповідь  буде  
стверджувальною,  записують  ім’я  свого  партнера  у  таблицю  під  
даним  питанням.  

Завданням  учасників  є  заповнити  усю  таблицю  без  виключення.  
Таким  чином,  під  якимось  питанням  може  бути  кілька  імен,  а  під  
іншим  тільки  одне.

Вправа  “Знайди когось” є  дуже  близькою  до  інтерв’ю  і  дає  
можливість  дітям  повправлятися  у  застосуванні правил  
ввічливості: 
 *використовувати  ввічливі  слова  при задаванні питання,  
 *подякувати,  отримавши  відповідь.
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