
Popis aktivit pro druhé setkání Senioři staví s dětmi

1. Tichá pošta (fyzické setkání, 15 min)

- Budete potřebovat:
- 3 kostky LEGO® DUPLO® stejného tvaru pro každého účastníka (na barvě

nezáleží)
- Účastníci mohou mít i kombinaci různých kostek, např. dvě kostky o velikosti

2x2, jedna kostka o velikosti 2x4. Všichni účastníci ale musí mít stejný set
kostiček.

- Postup:
- Všichni účastníci si z krabic vytáhnou 3 předem určené různé druhy kostek

tak, aby všichni účastníci měli tvarově stejné kostičky (např. 3 kvádry) a
postaví se/posadí se do řady za sebou (všichni - namíchaně senioři a děti).

- Začíná se odzadu, poslední člověk v řadě sestaví kostičky do libovolného
tvaru a když je hotov, ukáže svůj výtvor na
malou chvíli (jen jedenkrát na pár vteřin)
staviteli před ním, ten své kostičky následně po
paměti sestaví do stejného tvaru (nemusí se
bát, že se mu to nepodaří přesně).
Tento stavitel pak ukáže svou nápodobu
dalšímu před ním (opět na pár vteřin a jen
jednou), a ten se opět pokusí po paměti svoje 3
kostky sestavit do tvaru, který viděl.

- Proces se opakuje než projde celou řadou.
- Na konci hry vystoupí první a poslední hráč dopředu tak, aby si všichni

účastníci mohli prohlédnout rozdíl mezi prvním a posledním modelem.
Všichni ostatní hráči svůj vlastní model rozeberou, aby nebylo poznat, kdo a
jak chyboval.

- Hráči se pravděpodobně společně zasmějí nad tím, co vzniklo z původní
konstrukce

- Co hra přinese?
- Radost a legraci z úplně odlišného modelu na začátku a na konci (jako v tiché

poště)
- Poučení o tom, že chybovat v životě je přirozené
- Trénink postřehu, krátkodobé paměti a jemné motoriky



Distančně
- Aktivitu lze vyzkoušet i zvlášť se seniory/dětmi
- Pokud aktivitu nebude možné provést při společném setkání, můžeme oddělené

provedení doplnit následovně:
- Děti v MŠ a senioři v DS se mohou zamyslet nad tím, co by klientům ve

spárované organizaci mohlo udělat radost, takovou věc pak postavit z kostek
LEGO DUPLO, přiložit pěkný dopis s popisem stavby a fotografii zaslat do
spárované organizace.

- Pracovník spárované organizace pak ukáže dětem/seniorům fotografii s tím,
co jim děti/senioři postavili a přečte jim přiložený dopis s popisem.

2. Aktivity (fyzické setkání, 15 min)

- Budete potřebovat:
- Dvakrát sadu 7 karet s obrázky (zaslané emailem; pro každý tým

o cca  4 osobách), kostky LEGO DUPLO

- Postup:
- Účastníci se rozdělí do několika týmů (cca po 4 osobách, namíchaně senioři

a děti). Každý tým má k dispozici 2 sady těch samých karet (2x7 karet s
obrázky). Jeden člověk z každého týmu vždy bude stavět (stavitel), zatímco,
zbylí členové týmu budou hádat (hadači), a to následovně:

- Stavitel si z první sady karet jednu vytáhne,
najde na ní např. obrázek schodů. Kartičku
schová a pokusí se z lega postavit schody.
Hadači se podívají na druhou sadu karet a
vybírají, kterou z karet si stavitel vytáhl,
neboli co postavil. Radí se společně, kooperují.

- Pokud se jim podaří kartu uhodnout, použitá
karta se odstraní z obou sad karet a hadači nominují nového stavitele
(jde stavět ten, kdo chce), který tahá další kartu.

- Původní stavitel se přidá ke zbylým hadačům.

- Takto proběhnou 3 kola, využijí se tedy celkem 3 ze 7 karet.
- Každý tým hraje podle svého tempa.

- Co hra přinese?
- Radost při stavění a legraci při hádání
- Kooperaci mezi hadači
- Trénink paměti, abstraktního myšlení, jemné motoriky a představivosti



Distančně

- Hru lze vyzkoušet i distančně, a to tak, že např. senioři si vytáhnou kartu,
postaví, co na ni vidí.

- Koordinátoři stavbu vyfotí, hra pokračuje stejně jako při fyzickém setkání u
seniorů, ovšem během následného provedení u dětí se dětem ukážou i
fotografie staveb seniorů (s přiloženým řešením) a děti hádají, kterou kartu si
asi senioři vytáhli.

- Stejným způsobem pak mohou stavit děti, jejich stavba se vyfotí seniorům, ti
poté hádají, o jakou kartu se jedná.

3. Most (fyzické setkání, 15 min)

- Inspirováno aktivitou Build a bridge od LEGO®
- Budete potřebovat:

- Lodičku + LEGO kostky případně něco na vyzdobení mostu
- Rozdělení kostek - záleží na počtu účastníků, pokud je kostek dost - nechat

volnost, pokud máme větší skupinu, je potřeba kostky spravedlivě distribuovat
do jednotlivých skupin

- Postup:
- Účastníci se rozdělí do několika týmů (namíchaně senioři+děti), v každém

týmu cca 4-5 osob
- Každý tým obdrží jednu lodičku a kostky, či si vybere vlastní hromádku kostek
- Úkolem je postavit most pod

kterým může lodička proplout.
- Členové týmu se pravidelně

střídají ve stavění mostu,
každý člen přiloží vždy jen
jednu kostičku, když na něj
přijde řada

- Členové týmu se střídají až
do doby, než se jim podaří postavit most, pod kterým lodička podpluje (pod
který se lodička vejde)

- Na závěr je možné most vyzdobit dle libosti

- Co hra přinese?
- Trénink představivosti, jemné motoriky, kreativity
- Kooperaci
- Radost ze společného úspěchu

Distančně
- Děti staví zvlášť, senioři staví zvlášť, pracovník stavby vyfotí a pošle druhé skupině.

Té jsou však fotografie mostů ukázány až po dostavění vlastního mostu, aby se
skupina neinspirovala a neochuzovala se o vlastní nápady.


