Kaip
atrodytų
Tavo tobula
diena?

Startas

Ridenk dar
kartelį!

Kada
paskutinį
kartą jauteisi
laimingas?

Kokios
supergalios
norėtum?

Parodyk, kaip
džiaugiesi!

Valio!

Pažaiskime!
Paeik 2
žingsnelius
priekį

Padaryk 10
šuoliukų

Ką mėgsta
valgyti
žmogus Tau
iš kairės?

Pavaizduok
bezdžionę

Paeik 2
žingsnelius
atgal

Dėl ko savimi
didžiuojiesi?

Praleisk
vieną ėjimą

Ką norėtum
mokėti/
gebėti?

Apkabink
save stipriai
ir palaikyk
10 s

Kokio
skonio ledai
Tau
skaniausi?

Ko
labiausiai
bijai?

Suskaičiuok
nuo 20 iki 10
atgal (20, 19..)

,

Padaryk 10
pritūpimų

Kur gyventum,
jei galėtum
gyventi bet kur
pasaulyje?

10 kartų giliai
įkvėpk ir
iškvėpk

Smagių atradimų linkėdamas,

su

Jei būtum
gyvūnas, tai
koks?

Šeimos gerovės skyrius

Pasakyk
komplimentą
žmogui
dešinėje Ką darytum
jei turėtum
daug
pinigų?
Svajonė,
kuri norėtum
jog
išsipildytų

Padainuok
dainą

Jei būtum
visagalis, kokius
3 dalykus
pakeistum?

Dėl ko
norėtum būti
garsus
pasaulyje?

Pažaiskime!
Žaidimo instrukcija

Paskirtis. Žaidimas "Pažaiskime!" besimokant išlaukti savo eilės,
priimti nesėkmes (kai iškrenta ne mūsų norėtas skaičius ar
grįžtame kopetėlėmis atgal) skirtas geriau vienas kitą pažinti,
gerinti tarpusavio supratimą, bei smagiai drauge praleisti laiką.
Priemonės: žaidimo lenta, "ėjikai" kiekvienam žaidėjui (gali būti
akmenukai, sagos ir pan.), kauliukas ir puiki nuotaika :)
Žaidimo eiga ir taisyklės. Kiekvienas žaidėjas ridena kauliuką.
Mažiausiai išridenęs žaidėjas pradeda. Ridena dar kartą ir paeina
tiek langelių, kiek išridena. Tuomet atsako į klausimą ar atlieka
nurodytą veiksmą. Jeigu atsakyti negali ar atsisako atlikti užduotį praleidžia 2 ėjimus. Žaidimą tęsia sekantis pagal laikrodžio rodyklę
žaidėjas. Jeigu žadėjas užlipa ant langelio turinčio kopetėlių simbolį
atlikęs veiksmą jis kopetėlėmis
"pereina" į langelį, kitoje
kopetėlių pusėje. Kopetėlėmis galima keliauti ir pirmyn ir atgal,
atsisakyti lipti kopetėlėmis negalima.
Žaidimas baigiasi, kai žaidėjas pasiekia finišą ir išgirsta valio!
Pastabos.
- Šiame žaidime neakcentuojamas laimėjimas ar pralaimėjimas.
- Žaidižiant svarbu nesišaipyti ir nekritikuoti vienas kito atsakymų,
bet galima (ir rekomenduojama) juos pasitikslinti.

Smagių atradimų linkėdamas,
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,

Šeimos gerovės skyrius

