Pogodny wieczorek
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1 rok Ruchu

Mały Ksiażę-podróż po galaktyce
Cel: integracja, zawiązanie znajomości , złamanie barier
Grupa: 20-30 osób, gimnazjum
-materiały:kolorowe wstążeczki(biale, rozowe itp...), krzesła,muzyka do „skrzypek” i „socu bati vira”,
dobre nagłośnienie(laptop, odwarzacz..)
Prowadzący najlepiej ubrany caly na bialo
Wstęp:
„ Witam Was moi szanowni goście dzisiaj wraz z małym księciem poznamy naszą galaktykę. Prosze
wszystkich o wejście na pokład ale zanim wejdziecie nie zapomnijcie wylosowad magicznych wstażeczek
które pomogą Wam zawsze odnaleśd się w galaktyce. Jeżeli jesteście już gotowi to ruszamy! Ale najpierw
krótka modlitwa by nas Bóg prowadził: Chwała Ojcu... +”
(każdy losuje wstążeczkę, obwiązuję ją wokół nadgarstka )



10 min.
Niestety okazało się, że na pokładzie brakuje miejsca dla jednej osoby. Podróż jest niestety
bardzo długa i żeby każdy mogł trochę odpocząd bedziemy się zmieniad.
Wszyscy, którzy…
Wszyscy uczestnicy siadają na krzesłach wokół zaczynającego grę. Liczba uczestników jest
więc o jeden większa niż krzeseł. Uczestnik bez krzesła wypowiada szereg stwierdzeń, np.
niech wstaną wszyscy, którzy noszą trampki! Następnie, ci którzy noszą trampki muszą
wstać i poszukać sobie nowego krzesła. Zaczynający grę też oczywiście szuka miejsca. Ten
uczestnik, który został bez swojego miejsca wypowiada kolejne stwierdzenie, itd.

II.Saturn
10 min.
Nareszcie dotarliśmy na nasza pierwszą planete.
Wyobrażamy sobie, że wyladowaliśmy na Saturnie.Osoby w różowych i białych kostiumach
utrzymuja sie na pierścieniu Saturna, zato osoby w niebieskich i zielonych kostiumach
(wstazkach) trzymają się twardo na planecie.
Ustawiają się w dwa koła. Zewnętrzna strona zawsze się obraca o 3 osoby. Zadają sobie
pytania :

-jakie masz cele w zyciu?
-co kochasz robic?
-Co cie inspiruje?
- gdzie chcialbys pojechac?
-czym jest dla ciebie przyjazn ?
-Skad pochodzisz?

III.Mars
12 min.

Wylądowaliśmy na Marsie. Niestety ta mała planeta nie utrzymuje nas wszystkich z naszymi
butlami tlenowymi. Naszym zadaniem jest pozbycie sie butli innych osób.
Balony
Uczestnicy przywiązują sobie do kostek jednej lub obu nóg (w zależności od aktywności
uczestników) baloniki. Zadaniem uczestników jest chroniąc swoje baloniki zgnieść nogami
baloniki innych.

IV.Neptun
12 min.
Na Neptunie zostaliśmy przywitani przez kosmitów mała imprezą.
Razem z nimi zataoczmy ich tradycyjne taoce.
Skrzypek
Socu bati vira

IV.Ziemia

15.min
Już lądujemy na ziemi ale zanim się pożegnamy poznajmy sposoby na które można sie poznad.
Scenki
Każda z 4 grup musi przedstawid scenkę z małego Księcia w różnym stylu (horror, komedia, scinefiction, muscial,krimiał itd.) Przekazd Każdej grupie na karteczce ich styl. Na przygotowanie scenki maja
ok.5 min.)
Dzielimy grupy na kolory wstążeczek.
Poznanie: Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem
bardziej osamotniony, niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje
zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik. Posłyszałem:
- Proszę cię, narysuj mi baranka.
- Co takiego?
- Narysuj mi baranka.

Zerwałem się na równe nogi. Przetarłem dobrze oczy. Natężyłem wzrok. I zobaczyłem niezwykłego
małego człowieka, który bacznie mi się przyglądał.
Tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na zabłąkanego, ani na ginącego ze zmęczenia, ani na
umierającego z pragnienia czy głodu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypominał dziecka
zgubionego w środku pustyni, o tysiąc mil od miejsc zamieszkałych. Gdy wreszcie odzyskałem mowę,
odezwałem się:
- Ale... cóż ty tutaj robisz?
A on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę:
- Proszę cię, narysuj mi baranka ...
Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji - byłem bowiem o tysiąc mil
od terenów zamieszkałych i grozi mi niebezpieczeństwo śmierci - wyciągnąłem z kieszeni kartkę papieru
i wieczne pióro.

Inne grupy muszą zgadnąd w jakim stylu jest dana scenka przedstawiana.
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