RAZLIČICA IGRE RAZGIBANI KVIZ
OB UPOŠTEVANJU HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE POUKA V OSNOVNI ŠOLI V ČASU
EPIDEMIJE COVID-19
V nadaljevanju je predstavljena različica za igranje igre Razgibani kviz, ki jo je pripravilo podjetje
Value Add Games. Ta različica omogoča lažje upoštevanje higienskih priporočil za izvajanje pouka v
osnovni šoli v času epidemije COVID-19 in hkrati ohranja osnovno mehaniko igre.
Ob igranju vedno upoštevajte aktualna navodila pristojnih ministrstev in NIJZ-ja ter uporabljajte igro
v skladu z uradnimi navodili in priporočili.

S komponentami ravnajte v skladu s higienskimi priporočili za ravnanje z učnimi gradivi. Ta različica
omogoča zadostno medosebno razdaljo. Učenci si pri igranju ne izmenjujejo kart.
Pri PRIPRAVI IGRE upoštevajte naslednje spremembe:
-

Vsak učenec ostane za svojo mizo, miz ne premikajte. Učenci naj za mizo stojijo in odmaknejo
stole tako, da bodo imeli dovolj prostora za izvajanje vaj. Kartonske mreže in karte trenutne
ekipe pri tej različici ne boste potrebovali.

-

Karte naj pripravi in razdeli samo ena oseba, običajno učitelj, pri čemer upoštevajte higienska
priporočila za ravnanje z učnimi gradivi.

-

Če delate z manjšim razredom (npr. do 10 učencev), razdelite razred po sredini na dve ekipi –
ekipa s polnimi krogci in ekipa s praznimi krogci. Če delate z večjim razredom, naj bo v vsaki
ekipi maksimalno 5 otrok. Lahko igrate z več igrami ali uporabite več različnih tematik.

-

Za vsako skupino določite kapetana, preostali igralci so v svojih ekipah v vlogi pomočnikov.

-

Karte za vsako ekipo dajte samo kapetanom. Kapetani naj jih imajo na svoji mizi, drugi igralci
se jih ne dotikajo in ne gledajo. Kapetani postavijo karte glede na običajna navodila za
postavitev.

Pri POTEKU IGRE upoštevajte naslednje spremembe:
-

-

Kapetani se med igro ne menjajo, vprašanja zastavlja in odgovore išče samo en kapetan na
ekipo, ki ima karte pred seboj, preostali igralci imajo ves čas igre vlogo pomočnikov, ki izvajajo
vaje.
Ko je potrebno izvajati vaje, vaje izvajajo vsi pomočniki ekipe ob svoji mizi.
Karte trenutne ekipe si kapetani med seboj ne podajajo.

Ob koncu igre karte pobere ena oseba (običajno učitelj) in jih pred ponovno uporabo hrani na
varnem mestu toliko časa, kolikor je navedeno v higienskih priporočilih. Med tem časom lahko igrate
z drugimi tematikami in težavnostmi.
Karte lahko uporabljate tudi kot učni pripomoček, tako kot je navedeno v poglavju Napotki za
izvajalce/učitelje/starše.
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