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2.1.1 Uvedení do obsahu kroužku Mozkokruh
Metody
Skupinová výuka, frontální výuka.
Metody a formy

Forma a popis realizace
Jedná se o částečně frontální a částečně skupinovou aktivitu v kruhu řízenou lektorem.
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Obsah
Krok 1
Dobré odpoledne, jmenujeme se Štaﬂík a Špagetka a pro následující schůzky kroužku Mozkokruh se
stáváme vašimi vedoucími. Začneme ve společném kruhu.
Budeme rádi, když si budeme vzájemně tykat, pro začátek bude pěkné, když si vyrobíme každý lepící
jmenovku.
V Mozkokruhu se budeme pravidelně setkávat a trénovat naše mozky rozmanitými způsoby. Těšit se
můžete na logické úlohy, šifrování a nejrůznější hry. Velmi doufáme, že to bude i legrace a zábava. Na
papír si zapíšeme kalendář, některé schůzky budou netradiční, tak ať v tom máme pro začátek jasno.
Samozřejmě se ptejte, pokud je něco nejasné.
Krok 2
Protože času, který spolu budeme trávit, je poměrně hodně, bylo by dobré, abychom se shodli na tom,
jak se tu budeme chovat, aby nám tu bylo všem dobře. Pro začátek si do dvojice vezměte post-it
lístky a navrhněte, co je pro vás důležité, aby se dodržovalo.
Máte-li napsáno, zde na ﬂipu vznikl prostor, kam to nalepíme.
Zdá se mi, že pravidla, která jsme stanovili, lze zařadit do dvou kategorií – bezpečnost a respekt. Co
znamená chovat se bezpečně, asi není třeba složitě vysvětlovat. Pravidly nelze ošetřit každá
jednotlivá situace, která může nastat, proto spoléháme, že budete průběžně vyhodnocovat možné
následky svého chování s ohledem na bezpečnost. Respekt znamená vlastně ohled – ohled na potřeby
a pocity druhých.
Krok 3
V rámci některých her můžete získat žetony s různou bodovou hodnotou. Je na vás, s jakou vervou se
pustíte do jejich sběru, případně, pokud je sbírat nechcete, nemusíte. Tyto žetony vám mohou pomoci
v některých dalších hrách získat herní výhody. Těšíme se, že si kroužek Mozkokruh společně užijeme.

Pomůcky a materiál
Položka
Počet
velký papír 1 ks
popisovače 1 sada 4 barev

Popis
ﬂipchart nebo A1
ﬂipchartové na vodní bázi
lze použít jakékoli herní žetony, žetony z Cassina, nebo
žetony
počty dle bodových hodnot
také knoﬂíky, papírová kolečka, apod.
lepící etikety 1ks/účastník, včetně lektora alespoň 3×5 cm
ﬁxy
sada 12 - 24 barev
na jmenovky

Obsahové přílohy
Aktivita nemá obsahové přílohy.
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