ERASMUS+ MASTER YOUR EMOTIONS
SOCIALNA IGRA 2
CURIOUS NUMBERS (RADOVEDNE ŠTEVILKE)

V sredo, 22. 12. 2021, smo se ponovno zbrali na Eramus+ Master Your Emotions delavnici.
Pogovarjali smo se o strategijah, ki so jih skupine učencev ubrale za igranje igre Curious
letters oziroma Radovedne črke. Več o igri si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://masteryouremotions.splet.arnes.si/2021/12/21/erasmus-master-your-emotionssocialna-igra-2-curious-letters-radovedne-crke/
Vzeli smo si čas za pogovor o teh čustvih, tehnikah obvladovanja čustev, o motečih dejavnikih
v času igranja (hrup, prekinjanje…), nato pa so učenci pokušali v ekipah razviti strategije, s
pomočjo katerih bi lahko izboljšali čas igranja igre.
Učenke

Lara

Marinšek,

Tamara

Dimitrijević in Kanita Bjelkić so zapisale
angleško abecedo na list papirja in jo
pred igranjem igre večkrat ponovile.
Območje igre so si razdelile na dva
dela, da bi hitreje odkrile črke. V praksi
so se tega težje držale. Po končani igri
so poročale o stresu, živčnosti in
nervozi, ko v določenih trenutkih niso
opazile nobene črke. Zatikalo se jim je
pri angleških črkah Q, W, Y, X.

Drugo ekipi so sestavljale Lia Lajtman, Tara Hajdin in Lucija Farič. Odločile so se, da bo Lucija
igrala znotraj kroga, ker se ukvarja z gimnastiko in bo tako lahko hitrejša v dotikanju ploščic.
Tudi druga ekipa si je območje kroga razdelila na dva dela. Tega so se zelo dobro držale. Ko
sta Tara ali Lia videli pravo črko abecede sta zaklicali “Tarina polobla” ali “Liina polobla” ter s
tem Lucijo takoj usmerili v pravo stran kroga. Prišlo je do malce privzdignjenih glasov, ko so
začele mešati slovensko in angleško abecedo. Tudi pri tej ekipi se je zatikalo pri črkah Q, W,
Y, X. Učenke so po koncu igre kot prevladujoča čustva omenile: ponos, veselje, napetost,
stres in vzhičenost.

Tretjo ekipo so sestavljali Aljaž Stijepić, Rok Nussdorfer in Diana Hristovski. Abecedo so vadili
s pomočjo pesmice, ki pa so jo med igro opustili in prešli na glasno izgovarjanje črk. Aljaž je
vsakič ponovil črko, ki se jo je dotaknil tako, da sta Rok in Diana lažje sledila črkam in vedela,
katero črko iščejo dalje. Na ta način so se izognili zmedi, ki so jo doživljale druge ekipe. Učenci
so med čustvi, ki so jih občutili ob igranju igre izpostavili le manjši stres.
Učenci so se nato preizkusili v igri Curious numbers oziroma Radovedne številke. Gre za
enako igro, v kateri pa se mora učenec znotraj kroga namesto črk abecede dotakniti števil od
1 do 50. Ta igra je zagotovo ena izmed najbolj priljubljenih med učenci, zato smo jo ponovno
igrali na naših naslednjih srečanjih.
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