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Различна гледна точка. (игра)
Приказката
Два врабеца
Два врабеца намериха скривалище в едно дърво, и щастливи се скриха
от студа. Дървото беше върба.
Един врабец сви гнездо във върха на върбата, и другия - в началото на
короната на дървото. След известно време врабчето от горе искаше да се
сприятели с врабеца от долу и започна да разговаря с него. „Чик-чирик, о
колко са красиви зелените листа.“
На врабецът от долу му се сторило, че горния врабец иска да го
провокира и му каза: „Сляп ли си? Не виждаш ли, че листата са бели?
Горния врабец се ядоса и се развика: „Ти самият си сляп, защото видя,
че са зелени!“
Долния врабец ядосвано отговори: „Хайде на бас, че са бели. Ти нищо
не разбираш. Ти си луд.“
Врабецът от горе се разгневи и без да помисли тръгна надолу, за да се
сбие с другото за истината. Другия врабец, разбира се, не искаше да
излезе слаб и започна да се готви за сериозен бой. Перата им се наежиха
от гняв, но преди да започне сериозен бой и двамата погледнаха листата,
за да потвърдят своята истина.
Врабецът, който летеше надолу с изненада извика: „ Чик-чирик,
погледни листата, те са наистина бели.“ Обърнал се към долния врабец и
каза: „Хайде да отидем заедно, да погледнеш листата отгоре. И така
излетяха към върха и заедно извикаха: „ Гледай, тези листа са наистина
зелени!“

Реализация на играта
1. Строежът на къщата
○

Групата трябва да си построи къща от кубчета. За строежа трябва
да си пренасят материала един по един (щафета). Всеки ще
получи поднос, на който трябва да съгради къщата. Всеки отбор
трябва да си избере място за строежа на къщата, но задължително
така, да не могат да се посещават и да гледат, как върви строежа.

2. Оценяване на къщата и спор
○

След като отборите са построили къщите трябва да отидат до
другия отбор и да оценят къщата им и обратно. Започне спор
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между групите, който няма изход, за това накрая се взема
решение, че ще се преместят къщите една до друга на масата. Ако
нещо падне от къщата или се разруши, никой не трябва да я
поправя.
3. Преместване на къщите и решението на спора (защита на своя
позиция с аргументи)
○

Когато се преместят къщите, започна решението на спора. Всеки
защитава своя страна. Но винаги всеки трябва да описва, защо
неговата къщата му харесва, да се защитава с аргументи. В
конфликта, трябва да има трета страна, която наблюдава да
говори само един.

4. Рефлексия на играта
○

Ще има рефлексия на играта. Участниците ще дискутират върху
решаване на конфликтите и заедно ще формират правила, които
трябва да се спазват, ако хората искат да стигнат до правилно и
успешно решаване на конфликта.

Въпросите за рефлексия на играта:
●

Как се чувствам, когато се карам с някой? По принцип отстъпвам
своята позиция или твърдо застъпвам своята позиция? Не харесвам
ли, ако някой по-добре аргументира?

Нужен материал: дървени кубчета, подноси, флипчарт (за рефлексия).

