
Popis aktivit pro druhé setkání Senioři staví s dětmi 2022-2023

1. Barevné jako…

Čas: celkem 10 – 15 minut

Popis aktivity:

- Senioři a děti tahají jednotlivé kostičky, vždy řeknou,

že je kostka barevná jako nějaká konkrétní věc (např. kostka je žlutá jako

sluníčko)

- Průběh:
- Senioři a děti se rozdělí do skupinek po 4 či 6
- Posadí se do kruhu / ke stolu
- Každá skupina dostane 10 náhodných kostek
- Kdo chce začne → vytáhne 1. kostku → “žlutá jako sluníčko” → postaví

kostku doprostřed → podobně pokračuje soused (např. vytáhne si
zelenou kostku a řekne, “zelená jako tráva” a postaví ji na žlutou kostku
uprostřed)

- Uprostřed tak společně postaví pestrobarevný stožár

2. Kouzelný dopravní prostředek

Čas: cca 20 min

Popis aktivity:

- Senioři a děti staví společně dopravní prostředek,

který nemá žádná omezení, při stavění si budou povídat o

tom, koho všechno by vzali s sebou na palubu

- Průběh:
- Dle velikosti skupiny rozdělení na menší skupinky (cca 6 osob)
- První se ve skupince domluví, jaký dopravní prostředek budou stavět

(např. autobus s křídly, který umí létat a cestovat v čase)
- Při stavění se střídají všichni členové po kostičce a říkají, “jakého koho”

s sebou vezmou na palubu
- Např. Hodnou maminku

- Tip: V polovině a před koncem připomenout čas



3. Jaro

Čas: cca 15 minut

Popis aktivity:

- Senioři a děti ve skupinkách společně přemýšlí, co

pro ně znamená jaro, které právě přichází a poté danou věc

společně staví

- Průběh:
- Senioři a děti se rozdělí do skupinek po 6
- Posadí se do kruhu / ke stolu
- Přemýšlí o tom, co pro ně znamená jaro → na jedné věci se domluví
- Společně danou věc staví
- Na závěr si skupinky navzájem ukážou, co postavily

Program je koncipován na 45 minut. Pokud zbyde čas, můžete jej věnovat reflexi.
Prosíme vedoucího aktivit, aby co nejdříve po setkání sepsal zpětnou vazbu,

případně i zpětnou vazbu účastníků a zaslal ji na e-mail NF Ninin sen -
nadacenininsen@gmail.com.

Užijte si hraní. :)


