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WYPRÓBUJ

NIEŚMIAŁOŚĆ

To „wierzchołek góry lodowej”, która oznacza
głębsze trudności w funkcjonowaniu społecznym
dziecka.

DRAMA

Ideą projektu Play It Out Loud jest sprawdzenie
wpływu lekcji dramowych na nieśmiałe dzieci.
Wchodzenie w rolę, będące częścią ćwiczeń dramowych, może sprawić że dziecko poczuje się
na tyle pewnie, że zacznie aktywnie uczestniczyć
w zajęciach. W projekcie będą uczestniczyć
nauczyciele, którzy będą obserwować nieśmiałe
dzieci podczas zajęć dramowych a następnie
przedstawiać wyniki.

Dramę można wykorzystać do:
•
poszerzenie i pogłębienie wiedzy
•
rozwój zdolności myślenia i umiejętności
oratorskich
•
rozwijanie postaw i wartości
•
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

20

SCENARIUSZY
DRAMOWYCH

Każdy spośród 20 scenariuszy rozwija ważne
umiejętności społeczne.
Każdy scenariusz zawiera także wskazówki do
pracy z dzieckiem nieśmiałym.

Lustra
Dzieci stoją w parach, naprzeciw siebie. Jedno
dziecko jest lustrem, a drugie się w nim przegląda
– naśladuje jego gesty i mimikę.
Dziecko rozpoznaje komunikaty niewerbalne i je
odzwierciedla, co daje podstawę do rozpoczęcia
komunikacji z innymi dziećmi.
Budowanie domów
W grupach 5-6 osobowych uczestnicy zajęć budują domy. Każda osoba kolejno jest architektem,
który wykorzystując jako materiał budowlany
pozostałych członków grupy buduje dla siebie
dom. Po jego wybudowaniu wchodzi do środka
i jeżeli czuje się w nim dobrze kończy ćwiczenie
i następna osoba buduje swój dom.
Osoba nieśmiała ma szansę stać się przywódcą
i koordynatorem działań grupy, a z kolei osoby
o silnej osobowości muszą podporządkować się
innym. budowanie „domu” ma mocny metaforyczny przekaz - grupa staje się dla każdej osoby
schronieniem.
Samotne zwierzę
Dzieci wchodzą w rolę „samotnego zwierzęcia”.
Pantomimicznie przedstawiają polecenia nauczyciela: samotne zwierzę budzi się, spaceruje, biega
lub lata, je, odpoczywa.
Dzieci doświadczają sytuacji bycia samotnym
i akceptacji potrzeby samotności.
Na stronie projektu znajdziesz:
•
Scenariusze zajęć dramowych!
•
Szybkie wskazówki do pracy z dzieckiem
nieśmiałym!
•
Narzędzia do diagnozy nieśmiałości!
•
Narzędzia wspomagające proces pracy z dzieckiem nieśmiałym – patchwork do studium
przypadku!
Wszystkie materiały można pobrać w czterech
wersjach językowych ze strony projektu:
www.playitoutloud.eu
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