DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI
ÉRTÉKEK

3-6 éveseknek
20-25 gyerek
egy körben

A MÁGIKUS MIKROFON

45 perc

A fő cél a hallgatás és tiszteletteljes párbeszéd szokásainak kialakítása.
Ösztönözd a gyermeket, hogy:
• Mások szükségleteit és kívánságait felismerje és tiszteletben tartsa, annak érdekében, hogy a
csoportmunka során ki tudják dolgozni az ötleteiket.
• Fedezze fel mások személyes preferenciáit, tiszteletteljes odaﬁgyeléssel.
• Ismerje meg, mi a tisztelet, és mennyire fontos az egymás véleményének és ítéletének
meghallgatása, ﬁgyelembe véve a társadalmi és kulturális különbségeket (korukhoz igazítva).

A szükséges anyagok listája:
• Egy wcpapír vagy konyhai törlőkendő guriga és aluminium fólia segítségével elkészített mikrofon

1. A facilitátorok elkészítik a mikrofont a papírtekercsből és a labdává gyúrt fóliából, a mikrofon
ki-bekapcsoló gombjait az oldalára rajzolják.
2. A facilitátor felsorol néhány példát a lehetséges témákról. Próbálj változatos példákat kínálni a
vicces vagy érdekes gyakori/elterjedt szokásokra: az ételeket, TV-műsorokat, amiket szeretnek,
sportok, amiket szeretnek gyakorolni, helyek, ahol már voltak stb., majd válasszatok ki egy témát.
3. A játék megkezdése előtt a gyerekek üljenek le egy nagy körbe és nyugodjonak le, kerüljenek
relaxált állapotba.
4. Miután kijelöltétek a témát (pl. helyek, ahol már jártak), adj nekik egy percet, hogy
elgondolkozzonak róla, majd mondd el a játék szabályait: „Mindenkinek beszélnie kell. Minden
lánynak/ﬁúnak egy perc áll majd a rendelkezésére, attól a pillanattól kezdve, hogy a kezébe
került a mikorofon, hogy beszéljen a kiválasztott helyről. Akinél a mikrofon van, fel kell állnia.
A beszélő fő célja, hogy elmagyarázza, hogy mi az és miért szereti a beszéde tárgyát. A többi
gyerek ﬁgyelmesen meghallgatja és kérdéseket tesz fel a témával kapcsolatban, miután a beszélő
befejezte az 1 perces előadását. A facilitátoroknak irányítaniuk kell a kérdéseket annak érdekében,
hogy a gyerekek részletesebb magyarázatokat adhassanak. Próbáld meg hangsúlyozni azokat a
dolgokat, amelyek a társadalmi vagy kulturális különbségeket határozzák meg, próbáld felkelteni
ez iránt az érdeklődésüket, teremts bizalmas és könnyed légkört. Miután valamennyi diák
használta a mikrofont, itt az ideje egy gyors és egyszerű játéknak pihenésképpen.
5. JÁTÉK: Válassz egy ismerttszámot/dalt a telefonodról tabletről, laptopról.
Kérd meg a tanulókat, hogy járjanak körbe, és énekeljék a dalt, amíg lejátszod azt. Hirtelen
állítsd le a dalt. A diákoknak kell találniuk egy párt, kérdezniük kell egymástól egy kérdést, majd
leülniük. Például, mielőtt a facilitátor elkezdi lejátszani a dalát, azt mondja: “Ezúttal amikor párt
találsz magadnak, kérdezd meg, mi a kedvenc színe.” Legközelebb válassz egy másik kérdést,
mint például:” van testvéred? “ mi a kedvenc ételed? ”. Figyelmeztesd a gyerekeket, hogy minden
alkalommal másik partnert kell választaniuk. Ennél a játéknál fontos, hogy a gyerekek megértsék
a kérdés részt, segíts azoknak, akiknek nehezebben megy. A játék után a gyerekek üljenek
a szokásos helyeikre, nézzük meg, mit emlékeznek a játék első részéből. Szólíts fel néhány
gyereket és kérd meg őket, hogy idézzenek fel olyan beszédeket, amelyekkel egyettértettek és
olyanokat, amelyekkel nem. Próbálj meg segíteni nekik, hogy minél több előadást megemlítsenek
, majd tedd fel nekik a következő kérdést, hogy segíts nekik megérteni, nem mindannyiunknak
tetszik ugyanaz és ez azért van, mert különbözőek vagyunk: „Miért értesz egyet xy-nal? ”,„ Miért
nem tetszik ugyanaz, mint a xy-nak? ”,„ Mindannyiunknak ugyanazok a dolgok tetszenek? ”,„ Ez
jó vagy rossz? ”,„ Mások vagyunk? ” „Ha nem tetszik ugyanaz, mint a többieknek, mit tegyek?”,
“Megérdemli-e, hogy meghallgassam, még akkor is, ha nem értek egyet azzal, amit mond?”
“Szeretem, ha az emberek meghallgatnak, amikor valamit mondok?” Tereljed a gyerekeket minél
közelebb a párbeszéd és a tisztelet megfogalmazásához, és kérjed meg őket, hogy mondják
el, milyen érzéseik vannak, amikor tiszteletben tartják őket, és amikor nem (pl. „Szeretjük ha
az osztálytársaink tiszteletben tartják, amit szeretünk?”, „Hogy érzed magad ha valaki nem
tartja tiszteletben azt, amit szeretsz? ”„ Ha rosszul érzed magad, úgy gondolod, hogy mások
is hasonlóan érezhetik magukat az ilyen helyzetben? ”,„ Tiszteletben kellene tartanunk azt, ami
másoknak kedves?”)
Végül kérjed meg őket, hogy gondolják át, képesek voltak-e meghallgatni úgy, hogy emlékezzenek
rá, milyen dolgokat szeretnek a társaik. Mérlegeljék, hogy szeretik-e, ha meghallgatják őket és ők
képesek voltak-e félbeszakítás nélkül meghallgatni a társaikat, vagy előfordult, hogy egyik vagy
másik társukat félbeszakították, érdeklődést kell-e mutatniuk, ha valaki mond nekik valamit, stb.
Tippek és trükkök:
Gyakran mondjuk, hogy a gyerekek süketek a szavakra, de nyitott a szemük a példákra: ahogyan
mi beszélünk a gyerekekkel, ők is úgy fognak beszélni a többiekkel (ez különösen érdekes
azoknak a pedagógusoknak, akik úgy vélik, hogy a hangjuk felemelése a gyerekek nagyobb
ﬁgyelmét és nagyobb tiszteletét hozza magával).

Ötletek a további tevékenységekhez: Add a mikrofont díjként annak a gyereknek, aki
legﬁgyelmesebben hallgatta meg a többieket és a legtöbb dologra emlékezett, amit a többiek
kedvelnek.

