Ochi, corpuri, voci [1]
Tema Activităţii:
Teamwork
Domeniul de învăţare:
Employability
Metoda educaţională:
Teamwork
Materiale necesare: Două eșarfe pentru fiecare echipă, o minge și un pilon pentru fiecare echipă.
Durata activității: între 15-30 minute
Scopul jocului este de a stimula colaborarea și munca în echipă.
Pregătire și facilitare:
Grupul se împarte în grupe de câte trei persoane. În fiecare grup o persoană va fi legate la ochi cu eșarfă, va fi corpul - (se
poate mișca, dar nu poate vedea sau vorbi), o altă persoană va fi legată la ochi, va fi vocea (poate vorbi dar nu se va putea
mișca şi nu va vedea). Iar cea de a treia persoană va fi ochiul (poate vedea dar nu se va putea mișca sau vorbi).
Pentru fiecare echipă în spațiul de joc se va pune o minge și un obstacol ( între minge și corp). Sarcina fiecărei echipe este
să își direcționeze corpul spre minge.
Când se ajunge la minge, ea va fi ridicată și aruncată în obstacol. Vocea și ochiul va trebui să direcționeze corpul spre
minge.
Sarcina e grea deoarece vocea și ochiul trebuie să găsească o modalitate de a comunica unul cu celălalt pentru a putea
direcționa corpul.
Puteți anunța grupul cu o întâlnire înainte ca fiecare să aibă o eșarfă la ei. Puteți folosi un scaun sau orice obiect pe post
de obstacol. E preferabil ca jocul să se desfășoare în spațiu deschis (afară). Puteți crea un cadru de poveste pentru a
introduce jocul.
Întrebări de procesare/debriefing:
Ce ați avut de făcut? ( vocea, ochiul, corpul)
Ce materiale ați mai primit în spațiul de joc?
Care era sarcina principală?
Ca s-o îndepliniți ce a trebuit să faceți?
Ați reușit? De ce nu?
Cum v-ați simțit? Ce credeți că ați greșit?
Ce ați face diferit dacă jocul s-ar repeta?
Ați fost într-o situație similară în realitate? Ați depins de alții? Cum ați reacționat? Dați exemple!
Ce ați face diferit data viitoare?
Obiective de învăţare:
Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C). În urma activității participanții vor putea:
V- Să-și exerseze atenția și perseverența
A- Să colaboreze pentru găsirea unei soluții

V- Să-și dezvolte încrederea în sine și în ceilalți
Competenţe IMPACT:
Personal & group management
Competenţe Cheie Europene:
Sense of initiative and entrepreneurship
Valori:
Perseverance
Teamwork
Materiale necesare:
No resources
Număr de participanţi:
more than 20
Vârsta participanţilor:
between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20
Durata:
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

