
Za uspešno komunikacijo sta potrebni
najmanj 2 starejši osebi in vodja – oseba,
ki upravlja kartice. Priporočeno je, da
sodelujejo 4 osebe in en vodja.
Kartice so razdeljene po različnih temah.
Vsaka tema vsebuje 6 kart. Teme se
ločijo tudi po barvah.

Pogovorne kartice za starejše
Navodila za uporabo

Kartice lahko uporabljamo na dva načina:
1)
Karte razdelimonamizo po kupčkih, glede na temo in barvo. Skupaj
je tako namizi 10 kupčkov.
Obrnemo jih z vprašanji navzdol, saj se na zgornji strani vidi naslov
teme. Sodelujoče prosimo, da si izberejo temo, o kateri bi radi govorili,
nakar po vrsti vzamejo vsak po eno vprašanje iz kupčka, na katerem je
zapisana tema, ki so si jo izbrali.
Po vrsti berejo svoja vprašanja in na njih odgovarjajo. Vodja pomaga s
podvprašanji, da ustvari tekočo komunikacijo. Zaželeno je, da mu pri
tem pomagajo tudi ostali sodelujoči.
Igra lahko poteka tako dolgo, dokler sodelujoči ne obrnejo vseh kart,
lahko pa jo zaključimo kadarkoli in naslednjič z njo nadaljujemo.

2)
Vse karte pomešamo in jih zložimo na en kup.
Vprašanja so obrnjena navzdol, na zgornji strani kart se vidi samo
naslov teme, ki jo obravnava spodnje vprašanje.
Vodja ponudi kupček s kartami prvi osebi, ta pa vzame zgornjo karto,
prebere vprašanje in nanj odgovori. Vodja pomaga z podvprašanji, vsi
ostali lahko sodelujejo v komunikaciji.
Pri tem načinu sodelujoči ne izbirajo svoje teme, temveč odgovarjajo
na naključno izbrana vprašanja.
Igra lahko poteka dokler sodelujoči ne obrnejo vseh kart, lahko pa jo
zaključimo kadarkoli in naslednjič z njo nadaljujemo.



• Pred tiskanjem pri nastavitvah tiskanja označite prilagajanje
lista strani, sicer se črte za izrez ne bodo ujemale.

• Tiskajte obojestransko (na sprednji strani naslov teme, na
zadnji vprašanja).

• Tiskajte na trši papir, ki ga lahko tudi laminirate, da se kartice,
oz. vogali kartic ne morejo poškodovati.

• Pred uporabo s starejšo osebo preberite priložena navodila, s
katerimi boste lahko pogovorne kartice uporabili v obliki igre.

Pomembno pred tiskanjem!


