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Работилница на тема: Натпреварот за евро смешки 

 
 

Тоа е само смешка! Каква врска воопшто а да кажуваме вицови за Ирците и Белгијците? 

Прашање кое се обработува 

• Стереотипи и предрасуди  

• Како се хуморот често се користи да се одржи или подхрани предрасуда 

• Лична одговорност е да се одговори на ситуацијата со која се насмеваме 

 
 
Цели 

• Да се истражува основата на нашиот хумор 

• Да станеш свесен на ефектот на смеата и на нас и на оние кои се против на тој хумор 

• Започни расправа за ставовите кои се кријат во смешките за кои разговараме 

 
 
 
 

-Време 

• 45 минути 
-Големина на групата 

• Било која група 

-Подготовка 

Собери разновидни смешки да одговараат на вашата група вклучувајки ги и овие: 

• Против луѓето како што се веѓетаријанци,богари,евреи,инвалиди... 

• Политичари,поп ѕвезди,хомосексуалци 

• За табу темите 

• Досетки и игра со зборови 

• Трикови и практични смешки да се изведат против некој член на групата 

• Карикатури 

• Ќе ви треба шешир 

• Голем лист хартија или табела за да ги забележувате резултатите 
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 Напишете смешки на ливчиња и ставете ги во шешир  
 Сите нека седнат во круг и потоа проследете го шеширот и замолете ги играчите да извлечат по едно 

ливче и потоа да го прочитаат или да ја изведат смешката на остатокот од групата 
 Остатокот од групата да ги рангира смешките со оценка од 1-10 
 На ваш знак,или додека избројте до 3 замолете ги играчите да гласаат со покажување на прст колку 

бодови даваат  
 Запишете ги резултатите во табелата. 

 

Расправа и проценка  

 
Разговарајте за тоа како се осеќате за време на играта и потоа продолжете со прашањата:  

 Која смешка ќе победи и зошто? 

 Која смешка добила најмалку гласови и зошто? 

 Како се осеќате кога смешката е упатена кон вас или на нешто што ви е многу важно? 

 Кои смешки се најдобри? 

 Што се неприфатливи смешки? 
Што правите кога некој каже некоја увредлива смешка: 
Тивко се смеете  
Се смеете зошто вашите другари се смеат 
Кажувате на личноста дека претерала  
Ја напуштате групата ништо не одговарате 

 

 

 

Совет за полесна работа 

Изборот на смешка е важен зошто ви создава можност да ја контролирате активноста која лесно би 
можела да ви се испушти од рака.Вклучете деструктивни и конструктивни смешки по свој избор. 
Карикатурите може да бидат најдобар извор на смешки кои ќе ни помогнат да научиме нешто 
позитивно за себе и за светот. 
Внимавајте  на смешки кои и би можеле длабоко да увредат некој член на групата.Би било 
конструктивно да вклучите некои смешки,особено практични,на сметка на некој член на групата  

 

 

 

Предлози за понатамошна работа 

Почнете со правење на колекција смешки и карикатура кој би ги разменувале.Направи стално пано за 
да може да ги закачите.Или направете сопствени смешки или карикатура за да ги делите со другите 
групи и организации. 
 

 


