SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

ŠEIMŲ ŽAIDIMAI EMOCIJŲ (IR VIENAS KITO) PAŽINIMUI

ATSPĖK EMOCIJĄ 2

ATSPĖK EMOCIJĄ

Viską darykite kaip pirmame
žaidime, tik dabar vietoj to,
kad emociją vaidintumėte
veido išraiška, pabandykite ją
suvaidinti balsu.

Ant atskirų lapelių užrašykite
įvairias emocijas ir sudėkite
lapelius į indelį.
Užsimerkę, traukite lapelius
ir, naudodami tik veido
išraišką, pabandykite
suvaidinti emociją taip, kad
kiti šeimos nariai atspėtų.

Pasirinkite vieną frazę,
pavyzdžiui, „Labas rytas" ir ją
sakykite tonu, būdingu jūsų
ištrauktai emocijai.
Tokie nesudėtingi šeimos
žaidimai vaikui padeda išgyventi
daugybę situacijų, patirti platų
emocijų spektrą, „pasimatuoti”
jas ir išmokti suprasti bei valdyti.

NAMŲ TEATRAS
Su šeima išsirinkite
mėgstamą pasaką ar kitą
knygą ir pabandykite
suvaidinti pasirinktą ištrauką.
Nepamirškite aptarti, kaip
knygos veikėjai jautėsi, ką
darė, kai taip jautėsi, dėl ko
taip jautėsi bei kaip jaustųsi
ir elgtųsi šeimos nariai,
atsidūrę tokioje situacijoje,
kurią vaidino.

ŠEIMOS PIEŠINYS

KAS YRA KAS?
EMOCIJŲ ŠARADOS
Ant atskirų lapelių surašykite
tiek emocijų, kiek žaidėjų. Visi
žaidėjai paeiliui traukia
emociją ir nežiūrėdami ją
užsiklijuoja ant kaktos.
Visi paeiliui užduoda
klausimus, padėsiančius jam
atspėti, kokia pas juos ant
kaktos užklijuota emocija.
Pavyzdžiui: „Ar aš šypsausi?";
„Ar aš verkiu?"; „Ar aš noriu
žaisti?"

Paimkite piešimo priemones,
išdalykite visiems šeimos nariams
po lapą. Susitarkite su visais, kad
piešite piešinį, kuris drieksis per
visus lapus, t. y. piešinys turi
prasidėti viename lape ir tęstis
kitame. Sugalvokite temą,
pavyzdžiui, „Laimingos šeimos
atostogos".
Pastebėsite, kaip bus įdomu tartis,
kas, kur ir ką turės piešti, kad išeitų
norimas rezultatas.

Kiekvienas šeimos narys nusprendžia
pavaizduoti kitą šeimos narį, kaip
gyvūną. Galima klijuoti, piešti, lipdyti.
Visa šeima imkitės darbo. Paskui
kiekvienas turi atspėti, kuris šeimos
narys pavaizduotas viename ar kitame
gyvūno darbelyje. Nepamirškite aptarti
dėl ko pasirinktas toks gyvūnas, kaip
jaučiatės matydami rezultatą.

APSIRENKIM!
Ant stalo išdėliokite įvairių spalvų,
raštų ir stilių drabužius. Sugalvokite
temą, pavyzdžiui, laimė. Traukite
lapelius, kuris šeimos narys kurį turės
aprengti.
Per kuo trumpesnį laiką aprenkite
vienas kitą pagal pasirinktą emociją!
Aptarkite, dėl ko aprengėte būtent
taip.
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