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Kreativita v každodenním životě a trénink 
mozku

2 hodiny

• Pochopte pojem kreativita
• Postupujte podle tipů, abyste byli kreativní
• Pochopte koncept tréninku mozku
• Integrujte mozkové tréninkové aktivity do každodenního života

• Prezentace
• Online nástroje a mobilní aplikace
• Činnosti

• Papírnictví
• Notebooky
• Projektor

Teorie s interaktivními aktivitami
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Úvod



Úvod

Kreativita a trénink mozku jsou dva důležité pojmy,
zejména pro pohodu starších lidí. Na tomto workshopu
budou vysvětleny oba pojmy a navrženy tipy a
interaktivní aktivity, které by měly být začleněny do
každodenního života seniorů.



Kreativita a její 
výhody

• Definice kreativity

• Výhody kreativity



Kreativita (tvořivost)

„Kreativní dospělý je dítětem, které přežilo.“ 
– Ursula Leguin

" Co je to kreativita ?"

Kreativita zahrnuje přeměnu nápadů,
představ a snů ve skutečnost. Vidíte skrze
skryté vzorce kontextu, vytváříte spojení mezi
věcmi a přicházíte s novými nápady.

https://www.youtube.com/watch?v=trUVJfu3XGE


Jste kreativní?
10 minut

Chápejte, pokud jste kreativní

Diskuse

Přemýšlejte o tom, zda jste kreativní

Myslíte si, že jste kreativní? Jakou kreativitu děláš každý den?

Offline



Jeho výhody

Být kreativní může být prospěšné pro vaši pohodu.
Přesněji to:

• zlepšuje fyzické i duševní zdraví,

• snižuje úzkost a stres,

• zlepšuje životní spokojenost,

• snižuje deprese,

• zlepšuje kognitivní funkce.



Tipy, jak být kreativní

• Tipy, jak začlenit kreativitu do 
svého života

• Tvůrčí činnost



Tipy

• Zapište se do třídy.

• Začněte si psát deník – osobní zkušenosti, příběhy, 
knihy, dopisy.

• Poslouchejte hudbu nebo hrajte na nástroj.

• Vyzkoušejte nové recepty.

• Začněte s novým koníčkem.

• Choďte do divadel a muzeí.

• Začněte aktivity s mladšími lidmi.

„ Přínosy arteterapie pro seniory s problémy s pamětí “

http://www.youtube.com/watch?v=0DHdsFmn11U


Tvůj oblíbený koníček
40 minut

Chápejte, pokud jste kreativní

Navrhujte na bezplatném online nástroji Canva

Zamyslete se nad svou kreativitou

• Vytvořte si svůj účet na Canva ZDARMA a vstupte do pracovního prostoru.

• Napište svůj oblíbený koníček a změňte jeho barvu a velikost.

• Hledejte související obrázky k tomuto hobby ze sekce „Prvky“ a vyberte si jeden. Udělejte to 

průhledné.

• Stáhněte si svůj design.

Online



Trénink mozku a jeho 
výhody

• Definice tréninku mozku

• Výhody každodenního tréninku 
mozku



Jde o způsob posilování kognitivních schopností zlepšením 
nervových spojení v mozku tak, aby lépe uchopil a zpracoval 
příchozí informace.

Kognitivní dovednosti jsou:

• Paměť

• Logika a uvažování

• Pozornost

• Vizuální zpracování

Trénink mozku

" Co je kognitivní trénink ?"

http://www.youtube.com/watch?v=QqQKEJDra04


Mozek může stárnout a stejně jako tělo může být trénován,
což má za následek velké výhody. Může:

• Řešit ztrátu paměti

• Otevře mysl novým nápadům

• Udělá z lidí více sociální

• Zlepší rozsah pozornosti

• Zvýší sebevědomí

• Zlepší schopnost lidí vykonávat každodenní úkoly

Jeho výhody



Cvičení mozku

• Návrhy aktivit pro trénink 
mozku



• Buďte kreativní!

• Hrajte karty, deskové hry (šachy, drobnosti) s 
rodinou a přáteli.

• Hrajte hádanky, křížovky, sudoku, skrebl.

• Naučte se nový jazyk.

• Vyzkoušejte aplikace pro trénink mozku.

* Můžete použít onle puzzle, křížovky, sudoku a skrebl, 
pokud dáváte přednost použití technologie.

Tipy



Příklad - Lumosity

• 3 rychlé hry denně

• Prostřednictvím těchto her trénujte svou:
• Paměť

• Flexibilitu

• Zkušenosti s řešením problému

• Rychlost

* Bezplatná a placená verze. Ten bezplatný má určitá 
omezení.

Tipy



Příklad - Vrchol

• Pravidelné personalizované připomenutí 
(na základě vašich časových preferencí)

• Prostřednictvím interaktivních aktivit trénujte 
své:
• Jazykové znalosti

• Zkušenosti s řešením problému

• Paměť

• Zaměřit se

Tipy

* Bezplatná a placená verze. Bezplatná verze 
má spoustu omezení.



Závěr



Závěr

Kreativita a trénink mozku mohou přispět k
pohodě seniorů. Proto je pro jejich duševní
zdraví důležité být často kreativní, pracovat s
mozkové pomocí aktivit, a k tomu existují
jednoduché způsoby, jak toho dosáhnout.
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