VESIRATAS – TUTVUMISMÄNG

Kirjuta igale sektorile üks veega seotud ametinimetus. Kui mängujuht annab
signaali, siis leia grupist üks inimene ja vali üks amet. Teie eesmärk on 1 minuti
jooksul teineteisele rääkida, kuidas teie olete elu jooksul selle ametnikuga kokku
puutunud. Nii tutvutakse 8 inimesega ja iga ametniku juurde tuleb üks nimi.

Sama mängu
(vesiratas) täidetud ketast saab kasutada lõpus gruppide
moodustamiseks.
Siis võtavad inimesed rivvi näod vastamisi. Igaühel on paariliseks see, kelle nime
ta sektorile on kirjutanud. Mängujuhi märguande peale ütlevad mõnlemad
paarilised teineteisele (kordamööda), miks too oleks hea selles ametis.
Kui kõik 8 inimest on rääkinud, siis palub mängujuht igal osalejal
mõelda,missuguses ametis see inimene end kõige paremini tegelikult tunneks.
Vastavalt sarnastele valikutele moodustatakse grupid kodutöö jaoks.

VIIS SAART JA KLIIMAMUUTUS – TUTVUMISMÄNG
Märgista kriidi või paberteibiga põrandale viis ringi, piisavalt suured, et mahutada
ära kõik osalejad. Anna igale saarele nimi. Palu osalejatel valida saar, millel nad
sooviksid elada. Seejärel hoiata osalejaid, et üks saar vajub peatselt väga kiiresti
merre ja selle elanikud on sunnitud kiiresti evakueeruma mõnele teisele saarele.
Lase põnevusel tekkida ja siis hüüa saarenimi, mis on hukule määratud. Selle
saare elanikud peavad jooksma (ja peavad mahtuma) ülejäänud neljale saarele.
Mäng jätkub, kuni kõik on mahtunud ühele saarele.

KÕMULINE INTERVJUU – TUTVUMISMÄNG
Sul on võimalus saada eksklusiivne intervjuu ühelt väga huvitavalt ja salapäraselt
inimeselt. Ta ei anna väga tihti intervjuusid, seega Sinul on võimalus tema elu
katvat saladuseloori kergitada.
Uuri välja (need on mõned abistavad küsimused, kuid võid alati omalt poolt juurde
küsida. Oluline on, et valmiv intervjuu oleks võimalikult intrigeeriv):
– millega Sa igapäevaselt tegeled?
– Mida õppinud oled?
– Kelleks unistasid lapsena saada?
– Mis on sinu hobid?
– Millises riigis veedaksid võimalusel oma järgmise aastavahetuse?
– Kes sinu kodus süüa teeb? Kes koristab?
– Milliste ulakustega sa koolis silma paistsid?
– Ütle ausalt, mida sa kindlasti oma elus teha soovid, midagi põnevat või
saladuslikku?
– Millest sa praegu unistad?
– Kui sa võidaksid üks miljon krooni, siis mida sa sellega ette võtad?
– Miks oled otsustanud sellest koolituses osa võtta?
Mõned küsimused kategooriast „Varia”:
– Kui kaua kestab keskmiselt orava tiinus?
– Mille poolest on eriline emakala?
– Kui sul oleks võimalik mõne maailmakuulsa staariga „kohtamas käia”, siis
kellega?
– Kas sellel aastal tuleb meil veel lumi maha?
– Mis on sel kevadsuvel moes?
Kui oled intervjuu lõpetanud, siis koosta selle põhjal kõmuline pealkiri peagi
ilmuvas kollases ajalehes.
Grupis tutvusta oma kaaslast läbi kõmulise lehepealkirja.

