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Сите ние сме единствени и незаменливи човечки суштества. Никогаш нашето единство не прави 
горди, а понекогаш од тоа се срамиме. Без оглед на се, сите сме човечки суштества и затоа сме 
блиски еден со друг. 
Прашање кое се обработува 

- Различностите ги менуваат луѓето и особините кои им се заеднички 
 

 

Цели 
- Запознавање на останатите членови на групата 
- Покажете дека сме сите различни 
- Покажете дека сме сите исти 

 

 

 

Време 
30 минути 
Големина на групата 
10 - 12  
Подготовка 
Ист број на столчиња и учесници 
 

 

 

Упатство 
- Направете круг во кој секој седи на столче 
- Побарајте од учесниците да размислат за некои свои особини или факти за кои веруваат 

дека се само негови и на никој друг од грпата 
- Изберете еден доброволец за почеток. Тој треба да каже која е неговата единствена 

карактеристика, на пример: “Три пати бев во Турција.”  
- Ако некој нема таква специфичност, наредната личност говори за својата посебна особина 
- Ако некој има иста особина, треба да потскокне и извика “И јас исто така!” и да седне на таа 

личност во скут. Ако се работи за неколку личности сите тие седнуваат еден на друг во 
скут, потоа сите се враќаат на своите места, а “повикувачот” мора да проба да каже која е 
посебна особина само за него. Кога тоа ќе му појде од рака, ќе зборува следна личност. 
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- Првиот круг завршува кога сите учесници ќе кажат по некоја нивна лична особина која ги 
одделува од другите. 

- Почнете го вториот круг. Објаснете им дека сега треба да бараат личности кои се заеднички 
за сите членови на групата  

- Одстранете едно столче па кажете му на “повикувачот” да застане во средина на кругот. Тој 
треба да смисли што е тоа што е присутно кај сите членови во групата. Тоа нека го каже 
главно, на пример: “Сакам музика” 

- Сите оние кои се сложуваат треба да станат и да седнат на некоја друга столица и изговорат 
“И јас исто така”. Личноста која била во средина ќе проба да седне, така да еден учесник ќе 
остане во средина а потоа тој ќе биде “повикувач” 

 

 

 

 

Расправа и проценка  
 Поразговарајте за активноста и за тоа како се чувствуваат играчите. Прашајте: 

- Што беше полесно : да најдете особина која се разликува или е заедничка ? 
- Кога навистина во животот ни е убаво, да сме единствени и различни и кога пријатно се 

чувствуваме како другите 
- Дали карактеристикте кои се заеднички во групата можат да бидат заеднички за сите 

луѓе во светот. 
Ако се спомнат повеќе физички особини можете да запрашате што тоа значи – факт дека 
сите имаме очи, срце или стомак? 

 

 

 

Совет за полесна работа 
 Оваа активност мора да се игра брзо. Можете да воведете правило за секој учесник да има 
по 10 секунди за размислување. За играта да биде полесна не е добро бројот на учесници да биде 
повеќе 10 или 12 членови. Ако имате повеќе членови треба да ја поделите групата на две или три 
подгрупи 
 За време на вториот круг можете да очекувате изјави како “Имам раце или нозе” кои се 
јавуваат и по неколку пати. Тогаш можете од учесниците да кажат друга карактеристика и да ја 
оставите за проценка или разговор за на крај. 
Активноста може да се изведе и без столици, така што учесниците ќе седат на подот, но ќе им биде 
помалку удобно  
Препорачливо е да учествува и водачот како и другите учесници. 
 

 


