ИГРЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
У овом тексту ћу вас упутити на низ игара које ћете моћи
остварити било са вашим укућанима, било са вашим
друштвом путем Скајпа, Вајбера. Трагамо за садржајима
који могу унапредити квалитет нашег слободног времена
које проводимо у затвореном простору. Захваљујући
постојању друштвених мрежа, можемо и онлајн да будемо
у контакту са својим пријатељима и остваримо заједничке
забавне активности/игре и унапредимо пријатељства.
Предлажемо вам неке од ових игара:
☺Писање заједничке приче ћете постићи тако што ће једна особа започети причу
једном реченицом, а затим ће се на ту
реченицу надовезати друга особа другом
реченицом, и тако редом, наизменично. Игра
ће бити још забавнија ако се договорите да
пишете причу која ће бити духовита и
необична.
☺Заједничко писање тако да се први исказ
који осмисли једна особа римује са исказом
који смишља друга особа и тако наизменично. Кад завршите свој текст, можете га
илустровати. Овде може учествовати доста особа, само је важно да се договорите
којим ћете редоследом наступати са својим исказима у рими.
☺Смишљање бајке или приче тако што ће једна особа почети од неке познате
бајке/приче а затим ће саговорник настављати причу са елементима из неке друге
бајке/приче. Ваша новонастала творевина може
садржати колико год желите ликова или
дешавања из различитих књижевних текстова.
☺ Са својим саговорником/саговорницима
можете испричати свима познату бајку или причу
тако што ћете садржај постојеће приче пребацити у
нове околности, на пример у време и место у ком
живите, додати у причу ваше родитеље, сетре, браћу,
комшије, пријатеље, можда неке савремене познате
личности...Кад изводите ову активност унапред се морате договорити којим редоследом и
по колико реченица ће смишљати сваки од учесника у овој игри.

☺Смисли сам/-а неку загонетку, а твој саговорник ће имати задатак да је
одгонетне. Након тога твој саговорник ти задаје загонетку коју ти
одгонеташ.

☺Погађање замишљеног предмета или личности или појма. Особа
која је замислила предмет или личност или појам
одговара на питања која му поствља
саговорник/саговорници са да или не, све док не
разоткрију замисао. Затим се улоге ротирају.
☺Цртање затворених очију. Договорите се са
саговорником шта ћете цртати а затим то треба да
изведете затворених очију. Млађи ученици могу
нацртати круг који ће представљати лице а затим
жмурећи уцртавати очи нос, уста...
☺Играчи треба да имају папир и оловку. Прва особа задаје боју, а затим сви играчи
имају задатак да у ограниченом времену, на папир напишу називе што више ствари
које су те боје. Победник је онај који има најдужи списак предмета у тој боји.
☺Један играч започне реченицу истичући придев на неко слово, на пример Л,
„Анин пас је леп пас“, други играч треба да
понови ту реченицу само са другим
придевом на исто слово, на пример „Анин
пас је лењ пас“, и тако редом свако је дужан
да каже неки нови придев за пса на задато
слово. Ко не успе да се сети придева на задто
слово или понови већ речено, испада из игре.
У новој игри узима се придев на друго слово.
☺Невероватни сусрети. Играчи се договоре
да одиграју сусрет две историјске личности
или два јунака из књижевних дела. Можете подесити да се сретну људи из
различитих историјских епоха. На почетку можете разоткрити једни другима које
су личности у питању, а можете једни другима поставити задатак да током тог
сусрета и разговора сами дођу до закључка ко је ко.
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