Rozvoj virtuální komunity

Vyzkoušejte tyto nápady, jak stmelit třídu na pilířích důvěry, porozumění a zábavy.

Společně si vytvořte třídní seznam
motivačních písní. Každý žák
vysvětlí, proč je pro něj vybraná
píseň motivační.

Všichni žáci vyplní seznam „10
věcí o mně“. Potom čtěte
seznamy po jednom celé třídě.
Ostatní vždy hádají lídra,
kterému seznam patří.

Můžete uspořádat karaoke soutěž na
živo online nebo každý natočí krátké
video předem a pošle ho
organizátorovi. Nezapomeňte na
virtuální ceremoniál předávání cen.

Zorganizujte „učení při obědě“,
kdy se žáci vzájemně učí
nějakou dovednost nebo zálibu
během oběda.

Pusťte relaxační hudbu a společně
si zacvičte jógu na židlích.
Vyzkoušejte základní polohy jógy
v židlích, abyste se protáhli
a zaktivovali mysl.

Uspořádejte virtuální turnaj ve
hře kámen-nůžky-papír. Náhodně
losujte jména soutěžních dvojic,
poražení postupně vypadávají, až
zbude vítěz turnaje.

Ukažte si vzájemně domácí
mazlíčky, oblíbené plyšáky
nebo fotku oblíbeného zvířete.

Žáci připraví pro ostatní
virtuální prohlídku svého
domova, ukážou svá oblíbená
místa doma a představí svou
třídu rodičům a sourozencům.

Vytvořte virtuální zoo – skládejte
zvířecí origami. Rozešlete odkaz na
návod nebo může někdo ukazovat
skládání origami na živo online.

Zaveďte „nejlepší srandičku
dne“. Požádejte žáky, aby si
připravili zábavnou historku
nebo vtip.

Naplňujte citová konta – každý den
oslavujte jednoho spolužáka. Ostatní
kamarádi jmenují v hromadném
webovém chatu nebo ve sdíleném
dokumentu jeho pozitivní vlastnosti
a popisují jeho pozitivní vliv na třídu.

Rozvíjejte u žáků vděčnost. Mohou
buď ostatním povyprávět, za co
jsou vděční nebo vyzdvihnout
nějakou osobu, místo nebo věc.

Na úvod každého setkání položte
„zahřívací“ otázku, aby se ostatní vzájemně
lépe poznali. Například: „Jak vypadají tvoje
vysněné prázdniny?“ Nebo: „Jaké je tvé
oblíbené jídlo?“ Žáci se střídají ve
vymýšlení otázek.

Uspořádejte virtuální taneční party.
Žáci vyberou písničky a tančí si jen tak
nebo si každý připraví pár pohybů do
společné variace, kterou se naučí celá
třída.

Zahrajte si „hru na věci“. Vytvořte různé
kategorie, například „věci, na kterých by si
pochutnal pes“ nebo „věci, které jsou
krásné“. Dejte žákům 2–3 minuty na to,
aby našli věc pro danou kategorii. Pak ji
ukážou ostatním.

Oslavujte komunitního ducha třídy
v rámci „dnů převleků“. Žáci se
oblečou do oblíbené barvy, přijdou
v převleku oblíbené knižní postavy,
ve stejném oblečení ve dvojici nebo
v bláznivém účesu.

