Wybierz dwa miejsca w odległości około 2-3 metrów od siebie (np. drzewo i koniec płotu) w miejscu,
w którym swobodnie zmieści się cała grupa. Ustalcie, które miejsce jest „TAK”, a które „NIE”. Poprowadź
linię, która jest dokładnie po środku między TAK a NIE.
Wytłumacz zasady gry: prowadzący mówi zdanie twierdzące i uczestnicy muszą ustawić się w wybranej
odległości od skrajnych punktów, w zależności od tego jak bardzo zgadzają się z tym zdaniem. Następnie
prowadzący/a zadaje kilku osobom stojącym w różnych miejscach pytania dlaczego stoją w tym miejscu.
W sytuacji optymalnej wystarczy spytać np. wszystkich osób bardzo się zgadzających, niemniej, jeśli
osoby same z siebie nie chcą się wypowiadać, najlepiej zadawać pytania bezpośrednio konkretnej osobie.
W trakcie rozmowy i wymiany argumentów można też zmieniać miejsce.
W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby uczestnicy wymieniali się różnymi zdaniami i też poznali różne
argumenty. Gdyby nie chcieli brać udział w rozmowie, warto ich zachęcać pytaniami dodatkowymi (np.
czy łatwo Ci było zdecydować gdzie stanąć? Czy gdyby pytanie było inaczej postawione stanęłabyś gdzie
indziej?).
Najlepiej zacząć z pytaniem rozluźniającym, upewniając się, że wszyscy zrozumieli zasady, np. „lubię
chałki”. Jak uczestnicy się ustawią, można podpowiedzieć, że jest to rytualny typ pieczywa dla,
zwyczajowo spożywany w ciągu szabatu, a jego nawa wywodzi się z hebrajskiego.
Zdania:
• Moim zdaniem mieszkańcy naszego miasta wiedzą, że Żydzi stanowią część jego historii.
• W związku z tym, że na terenie Polski znajdowała się większość obozów zagłady, ciąży na nas
obowiązek pamiętania o Holocauście.
• Różnorodność etniczna, narodowa i religijna sprawiają, że miasto jest ciekawsze.
• W naszym otoczeniu nie ma antysemityzmu.
• Gdybyśmy więcej wiedzieli o Żydach i judaizmie, byłoby mniej uprzedzeń.
• Dowiedziawszy się więcej na temat historii Żydów w mojej miejscowości chciałbym/chciałabym się
tą wiedzą z moimi najbliższymi (rodziną czy przyjaciółmi) podzielić.
Potencjalnie na jedno zdanie potrzebujecie ok. 5 minut (zależy od rozgadania uczestników).

