Mâna roșie [1]
Tema Activităţii:
Teamwork
Domeniul de învăţare:
Others
Metoda educaţională:
Energizer/icebreaker
Teamwork
Materiale necesare: o bilă mică sau o piatră de mici dimensiuni.
Durata activității: <15 minute
Scopul acesti activități este de a stimula concentrarea și atenția. Poate fi folosit și ca joc de energizare.
Pregătire și facilitare:
Se formează un cerc şi o persoană este aleasă a fi jucătorul “special” ce se va aşeza în mijlocul cercului. În timp ce
jucătorul “special” va sta cu ochii închişi, ceilalţi jucători vor pasă un obiect mic (bilă sau o piatră) de la o persoană la alta.
Metoda de a pasa obiectul este de a ţine bila într-o palmă, fiind orientată în jos, după care va fi lăsată să cadă în palma
jucătorului de alături. Bila va fi dată dintr-o mană în alta şi cu puţină practică se va realiza strecurarea bilei de la o
persoană la alta, fără a privi la activitatea în sine.
Jucătorul “special” va da un semnal şi îşi va deschide ochii. Care dintre toţi aceşti jucători cu feţe inocente are bila la el?
Dacă jucătorul “special” va detecta ceva suspicios pe faţa unuia dintre jucători, el va merge la acea persoană şi îl va atinge
pe mâini. Dacă mâinile celui vizat sunt goale, jucătorul “special” va continua acţiunea. În acest timp, ceilalţi continuă
strecurarea bilei, dacă este posibil chiar sub nasul jucătorului “special”. (Parte integrantă a jocului sunt şi acţiunile
stimulative).
Întrebări de procesare/debriefing:
Ce s-a întâmplat în acest joc?
Cum te-ai simțit ca fiind jucătorul special?
Cum v-ați simțit în timpul pasării bilei?
Cât de grea/ușoara a fost sarcina?
Obiective de învăţare:
Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C). În urma activității participanții vor putea să:
A - Să exerseze atenția și concentrarea lucrând în echipă
Competenţe IMPACT:
Personal & group management
Competenţe Cheie Europene:
Sense of initiative and entrepreneurship
Valori:
Zest
Teamwork
Materiale necesare:
minimum resources

Număr de participanţi:
fewer than 12
12 - 20
more than 20
Vârsta participanţilor:
between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20
Durata:
Less than 15 Minutes
15 - 30 minutes
Source:
Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi
Orizonturi
Limba activitatii:
Romanian
Rating:
0
No votes yet
Activităţi Şcoala Altfel:
Other Activities

