PYTAKI
GRA DLA CAŁEJ RODZINY
Gra PYTAKI jest prostą grą integracyjną dla całej rodziny. Rozgrywka polega na tym, że
gracze siadają razem i po kolei (lub według innego z proponowanych kluczy) losują z
woreczka „PYTAKI”, czyli żetony z pytaniami / zadaniami, a następnie odpowiadają na
pytanie lub wykonują zadanie. Pytania dotyczą różnych dziedzin życia, tak więc refleksja nad
nimi i słuchanie odpowiedzi innych zapewniają:
• Lepsze poznanie się graczy
• Rozwój samoświadomości emocjonalnej graczy
• Ćwiczenie komunikacji (słuchania, opowiadania)
• Kształtowanie postaw empatycznych
• Ćwiczenie cierpliwości
• Wspieranie nauki czytania.
Poza tymi korzyściami rozgrywka jest po prostu przyjemna – miłe jest losowanie żetonu z
woreczka i miła jest ciekawość towarzysząca czekaniu na poznanie pytania. Miło jest czuć się
ekspertem i być proszonym o wypowiedź, miło jest być cierpliwie słuchanym przez całą
rodzinę, miło jest słuchać ciekawych wypowiedzi innych. No i oczywiście bardzo miło jest
słyszeć słowa afirmacji, które co jakiś czas padają z ust pozostałych graczy zachęcanych
przez PYTAKI.
AUTOR: Aleksandra Sulej, osulej@wp.pl
ELEMENTY GRY:
kostka sześcienna z oczkami
kostka uczuć
96 PYTAKÓW (żetonów z pytaniami / zadaniami) w woreczku
instrukcja
sztywne, kaszerowane pudełko
O AUTORCE: Aleksandra Sulej często bywa spontanicznym animatorem kulturalnooświatowym. Ciągle chce zabierać dzieci (aktualnie trójkę) do muzeów, organizuje domowe
koncerty muzyki poważnej, poleca znajomym książki i przepisy na ciasta. Gotuje mężowi
czasem zbyt dziwne obiady. Na wakacjach wynajduje atrakcyjne miejsca i wydarzenia i
wszystkich uszczęśliwia poznawaniem ich. A teraz ta gra. Uważajcie, bo i Was nią
uszczęśliwi!

PYTAKI – PRZYKŁADOWE PYTANIA
Z czego jesteś dumna / dumny w sobie?
Wymień imiona najlepszych przyjaciół / znajomych osoby siedzącej po Twojej lewej
stronie.
Jaki był Twój najmilszy czas z osobą siedzącą po Twojej prawej stronie?
Po kim odziedziczyłaś / odziedziczyłeś kształt nosa?
Czy lubisz poranki w Waszej rodzinie? Jeśli nie, to co mogłoby się stać, żebyś polubiła /
polubił?
Jakie swoje obowiązki domowe lubisz najbardziej?
Wybierz sobie ilu chcesz graczy i mocno się do nich przytul.
Wymień imiona rodzeństwa swoich rodziców.
Opowiedz nam jakąś sytuację, kiedy zrobiłaś / zrobiłeś coś dobrego chociaż wcale nie
miałaś / nie miałeś na to ochoty.
Czym Wasza Rodzina różni się od innych?
Opowiedz graczom o jakimś przedmiocie, który stworzyłeś lub naprawiłeś.
Rzuć kostką uczuć. Zrób taką minę jaka wypadła na kostce. Jakie to uczucie? Opowiedz
nam jakąś sytuację, kiedy tak się czułaś / czułeś.
Rzuć kostką uczuć. Kto z graczy robi najczęściej minę która wypadła na kostce? Powiedz
mu, co czujesz, kiedy ma taką minę.

