Приятелите на Зипи

40 ИДЕИ ОТ
ЦЯЛ СВЯТ

40 идеи от цял свят

40 ИДЕИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
Стотици учители от различни страни работят с „Приятелите на Зипи” и много от тях дават нови
идеи за повишаване ефективността и привлекателността на програмата. Ето и някои от тях:

Преди да започнете

1

4

ЗАПОМНЕТЕ
ИМЕНАТА

НУЛЕВО
ЗАНЯТИЕ

Добавете извънредно занятие
преди стартирането на програмата
– Нулево занятие. Децата могат да
си направят собствени кукли Зипи
от четки за лула (поставят имената
си на етикет, закачен за единия
крак) или специални Зипи значки с
името си и да разговарят за
правилата. Това засилва
очакванията на децата и им помага
да разберат, че Зипи сесиите ще се
различават от другите им часове.

Полезно е, особено в началото, да
изложите плакат с всички приятели
на Зипи, с етикет с името им,
залепен върху всеки герой от
историите. Това помага на децата
да запомнят кой кой е.

5

ТАБЛО НА ЗИПИ

Сложете табло, на което децата да
закачат снимки и положителни
послания за себе си и за своите
съученици. Можете да дадете
пример, като направите това
първи. Може да добавяте
коментари от децата, учителите и
родителите за програмата и да
оставите таблото за спомен.

СИ
ВАШЕ МЯСТО
6ИЗБЕРЕТЕ
Зипи сесиите се различават от
обикновените часове и някои
учители наблягат на това, като
ги провеждат в друга стая, а
през лятото - навън.

8БАДЖОВЕ
ЗА ДЕЦАТА

Можете да направите баджове за
децата със Зипи. Бихте могли да
им пробиете дупки и да
промушите лента в ярък цвят, за да
могат децата да ги слагат като
баджове в началото на всяко
занятие. Децата може да ползват
баджа и като „пропуск” за Зипи
занятие.

2ЗИПИ

Много учители правят свои
собствени макети на Зипи, за да
придадат акцент на сесиите.
Можете да го оставяте на видно
място и между сесиите - за децата
вероятно ще е от полза да го
виждат, ако са тъжни или спорят за
нещо. В едно от училищата държат
Зипи на прозореца на класната
стая, за да го виждат децата,
докато са навън. А някои учители
съхраняват в съд истинско
насекомо-пръчица (имайте
предвид, че се размножават
бързо).

НА
3КЪТ
ЗИПИ

Създайте кът на Зипи в
класната стая, където да
излагате плакати, моменти от
всяко занятие и рисунки на
децата. Можете да обособите
част в къта с куклите Зипи на
всяко едно дете.
2

9МЯСТО
ЗА СЯДАНЕ
7МУЗИКА

Някои учители пускат специална
музика преди началото на всяко
занятие. Можете да комбинирате
това с релаксиращи упражнения
за успокояване на децата.

Вероятно ще предпочетете децата
да са седнали на пода, в кръг или
просто събрани около вас, докато
четете история и работите по някоя
от задачите. Те могат да се върнат
по местата си, когато стане време
за рисуване.

ПОДХОДЯЩО
10 ИЗБЕРЕТЕ
ВРЕМЕ
Помислете си по кое време на деня
искате да проведете занятието.
Някои учители предпочитат
следобедите, тъй като намират
занятието за добър завършек на
деня, докато други предпочитат
това да е първата им задача
сутрин. Изберете момент, който ще
е най-добър за вас и децата.
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Ръководене на занятията

11ПРАВИЛАТА

Децата повтарят правилата в
началото на всяко занятие, но това
би било безсмислено, ако просто
ги рецитират наизуст. Скрийте
думите от плаката и помолете
децата да ви кажат правилата.
Можете да напишете всяко
правило на отделно картонче
(колкото са децата) и ги раздайте
на случаен принцип в началото на
занятието. Помолете ги да ги
прочетат на глас, а децата, които
имат същото правило на своето
картонче, казват „щрак”.
Можете да помолите децата да
изиграят с жестове правилото си, а
класът да го отгатне.

ПРАТЕНИКЪТ
12 ЗИПИ

Ако децата искат да разговарят с
вас насаме или да обсъдят
проблем, могат да оставят своята
кукла Зипи на бюрото ви, като по
този начин знаят, че вие ще
отделите време да се срещнете с
тях. Същото могат да направят и
като оставят баджа си на бюрото
на учителя.

ДА ВЗЕМЕМ
13ЗИПИ
У ДОМА

Позволете на децата да вземат
играчката Зипи у дома за една
вечер или за уикенда. Те могат да
си водят дневник (в писмен вид
или с картинки), за да покажат
какво е правил Зипи, докато е бил
с тях и да разкажат на класа, когато
го върнат обратно.
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В
15РАБОТА
ГРУПА

В „Приятелите на Зипи” децата учат
чрез проучване на идеи и найдобре би било, ако участват
всички. Това е най-лесно в малки
групи или по двойки. Ако децата
могат да работят в по-малки групи
те ще получат по-голям шанс за
участие. Ако направите това,
уверете се, че в края на занятието
всички идеи ще бъдат изложени,
така че децата да чуят възможно
най-много предложени решения.

НА
КАРТИНКИТЕ
16ПОКАЗВАНЕ

Трудно е да придържите
картинките, докато четете разказа.
Можете да ги прожектирате от CD
или да помолите някое дете да
седне близо до вас и да ги държи;
закачете ги на стената или шкафа
до вас.

С
19КАРТИ
ПРАВИЛА

Сесиите имат правила, които помагат на децата при справяне с трудни
ситуации- затрудняват се да кажат
нещо или са обект на тормоз.
Можете да поставите тези правила
върху карти с джобен размер, които
децата да носят с тях извън класната
стая и у дома.

20ВЪОБРАЖАЕМИ
ЗАРЧЕТА
Вместо да избират номер от Тайнствената кутия за някои от ролевите
дейности, помолете децата да
раздрусат в ръка въображаеми
зарчета. След това ги попитайте
кое число „се е паднало”, за да им
се даде съответната роля. Децата
трябва да помнят кои са били
избраните до момента числа.

17РОЛЕВИ
ИГРИ

В първото занятие на всеки модул
вие изчитате цялата история на
децата. Във 2-ро, 3-то и 4-то
прочитате само част от нея и
молите някои от децата да
изиграят ролята на героите.
Вниманието им ви е гарантирано!
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КРАТКИ
ОТГОВОРИ

За малките деца е трудно да
изказват кратко и ясно това, което
искат да кажат и програмата им
помага да развият това си умение.
Когато поискате от тях идеи, кажете
им да се придържат към кратки
отговори и добавете „Днес имаме
време за три (или четири, или
повече) отговора.”

ПАПКИ
21ЗИПИ

Дайте на всяко дете папка или
пластмасова чанта Зипи, в
която да носи своите материали Зипи, а също рисунките и
формите за обратна връзка.
Папките се раздават в началото на всяко занятие и се
събират в края му.

3
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ТАНЦИ
22ИПЕСНИ

Много от учителите намират за
полезно да създадат свои Зипи
песни или танци. Бихте могли да
започвате или завършвате с тях
своите сесии, а също можете да
прекъсвате за почивка, ако децата
са седяли дълго на едно място.

23САЛАТА
ЗИПИ

Ето една хубава игра, с която
можете да раздвижите децата,
особено в началните сесии, когато
научават имената на персонажите
от историите. Базира се на играта
„Плодова салата”. Разположете
децата да седнат в кръг и им
определете имена: Боби, Лили,
Силвия, Зипи, Боби, Лили, Силвия,
Зипи и т.н. Когато извикате „Боби”,
всички деца, наречени с това име,
сменят местата си, като същото се
повтаря и с другите имена. Когато
извикате „Салата Зипи” – всички
вкупом сменят местата си. Малките
обожават тази игра. !

24 ДНЕВНИК
Когато вземете в ръце
дневника, бихте могли не
само да изреждате имената на
децата, но и да ги питате как
се чувстват.

4

25НАПРАВЕТЕ
КУКЛА

Можете да използвате голяма
кукла, с чиято помощ да
представите и изследвате някои от
идеите на програмата. Децата
бързо ще заобичат куклата.
(Полезен за целта уебсайт:
www.puppetsbypost.com)

ЗИПИ
26ДИАГРАМИ

Когато децата трябва да предлагат
идеи, можете да ги записвате под
формата на Зипи диаграма нарисувайте опашка, глава, тяло,
антенка и каквото още решите и
записвайте по една идея до всяка
част на тялото. (вариант на
диаграма тип „паяк”)

27ПИСМА

Някои деца може да поискат
да напишат писма до Зипи.
Това би било полезно и
интересно, но не забравяйте,
че Зипи умира в Модул 5. Друг
вариант е да пишат на „Леля
Елизабет”, човекът написал
историите, но имайте предвид,
че може да очакват тя да им
върне отговор.

29ОБРАТНА
ВРЪЗКА

След като са свикнат с попълването
на формите за обратна връзка, бихте
могли да им дадете празни листове,
които да попълнят, за да покажат
разнообразие от емоции. Или да
направите карти с тъжно или
щастливо лице (или друго), които
децата да вдигат в края на занятията,
за да покажат как се чувстват. Биха
могли също да показват с палец
насочен нагоре или надолу, за да
изразят как са се почувствали или
какво мислят за занятието.

НА
30 ПРЕДАВАНЕ
ЗИПИ НА НОВ КЛАС

Когато завършат програмата, вашите
деца могат официално да предадат
своята кукла Зипи на по-малките,
които ще участват в програмата
следващата година.

ЗИПИ
28КНИГА

Направете книга на класа или
по една за всяко едно от децата
с картините, нарисувани докато
тече програмата. Биха могли да
ги занесат у дома в края на
програмата.
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Участие на родители

Извън класната стая

ЗА РОДИТЕЛИ
33ДЕЙНОСТИ

На сайта ни могат да се открият
идеи за занимания, които
родителите да провеждат с децата
си, за да подпомогнат занятията на
програмата. Дайте на родителите
този уеб адрес: http://bezstrah.org и
ги насърчете да разгледат всички
материали за родители.
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СРЕЩА
С РОДИТЕЛИ

Ще получите копия на „Наръчник
за родители”, така че децата да
занесат вкъщи по едно. На нашия
уебсайт ( bezstrah.org ) е достъпен
за изтегляне. В повечето училища
провеждат срещи с родителите
преди началото на „Приятелите на
Зипи”, за да разяснят какво
включва програмата и какво се
стреми да постигне. Това е
възможност да кажете на
родителите по какъв начин биха
могли да помогнат – като изслушват децата си, разпитват ги за
занятията и окуражават позитивните промени. Бихте могли дори
да проведете Зипи занятие за
родители!

32

ЗАНИМАНИЯ
У ДОМА

Насърчете децата да отнесат у
дома рисунка, която са направили
по време на занятие или анкетен
лист, попълнен в края на
занятието. Това дава възможност
на заинтересования родител да
започне да се интересува повече и
да говори за програмата с детето
си.

НА РОДИТЕЛИТЕ
34ИНФОРМИРАНОСТ

Можете да сложите бележка на
вратата на класната стая, за да
покажете темата на занятията за
текущата седмица. Някои учители
изпращат до домовете кратка
информираща бележка при
началото на всеки модул. Това ще
уведоми родителите за нещата,
които децата ще изучават през
следващите четири седмици –
чувства, общувне, промяна, загуба
и т.н., а също и за целите на
текущия модул. По този начин
имате възможност да помолите
родителите да помогнат, като
обсъдят предварително с децата си
някои по-сложни концепции –
например завист.

ЗИПИ
35СТИКЕРИ

Друга идея е да направите стикери
с логото на Зипи – можете да го
свалите от нашия уебсайт. Когато
се прибират у дома след Зипи
занятие, децата слагат стикерите на
блузите си. Това е друг метод да
уведомите родителите за
програмата и да съдействате да
обсъдят занятието с децата си.

ПОМАГАЩИ
36РОДИТЕЛИ

Някои родители работят почасово
като асистенти в класовете на
децата си, но може би не е добра
идея да присъстват по време на
Зипи занятията, тъй като е
възможно това да попречи на
децата им говорят свободно.
Има и въпроси, свързани с
поверителността, тъй като понякога
децата разкриват чувствителна
информация по време на
занятията.

НА КОЛЕГИТЕ СИ
37РАЗКАЗВАЙТЕ

Информирайте вашите колеги за
„Приятелите на Зипи”, така че
ефектът от програмата да се
пренесе извън класната стая.
Покажете сайта на среща с
колегите или раздайте наръчника
за родители. От голяма полза е да
разкажете на другите си колеги и
помощен персонал, тъй като доста
дискусии възникват извън
класната стая, а екипът би могъл
да помогне, като провокира
децата да мислят как би постъпил
Зипи в проблемната ситуация. Те
често виждат, че децата,
участващи в програмата,
подобряват уменията си за
разрешаване на конфликти.

38УЧИЛИЩЕН
БЮЛЕТИН
Напишете нещо относно
„Приятелите на Зипи” за
училищния бюлетин. Бихте
могли да включите детски
рисунки или снимки от
вашия Зипи кът.

НА ДРУГИТЕ ДЕЦА
39ПОКАЖЕТЕ
Проведете тържество на тема
„Приятелите на Зипи”, в която
децата да покажат чрез ролева
игра какво са научили или им
помогнете да организират Зипи
пикник за децата от друг клас.

ЗА
40СПИРКА
ЗА ПРИЯТЕЛИ

Някои училища разполагат с
пейка в своите дворове, където
децата биха могли да отидат, ако
се чувстват самотни или нямат с
кого да си играят. Прилича на
автобусна спирка и се нарича
„спирка за приятели”. Бихте
могли да оставите там своя
модел на Зипи. Всички училищни
служители на площадката за
игра трябва да знаят, че дете,
което е седнало на спирката за
приятели, се нуждае от
внимание.
5
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Надяваме се някои от тези идеи да ви помогнат при провеждането на
„Приятелите на Зипи”.
Моля, изпратете ни всяка своя идея, за да я споделим с останалите учители.
Ще бъдем много доволни, ако ни изпратите някакви рисунки или снимки, за
да ги включим в публикациите или на уебсайта ни.
Можете да ми пишете на email: caroline.egar@partnershipforchildren.org.uk

Благодаря ви!

Карълайн Игар
Програмен директор на „Приятелите на Зипи”

Можете да изпращете Вашите идеи и до националния координатор на
програмата – фондация „Асоциация Анимус” на електронен адрес:
animus@animusassociation.org

PARTNERSHIP FOR

Good mental health for children - for life
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