Scrabble on a net
Šéf: Kateřina Hyšková - Ytoša
Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: 10
● 1 ke každé skupině, vysvětlí a hlídá dodržování pravidel/stopuje čas, mezinárodní
skupina
● kontrola dětí na síti – 4
● kontrola slov u jednotlivých skupin – 6 (snad by každý mohl dvě skupiny zvládnout)
Umístění:
Hrdina + symbolický rámec aktivity:
Freshman umí létat a proto pro něj akce ve výškách a na vratkých konstrukcích není
žádný problém. Lidstvu hrozí, že kvůli používání zkratek zapomene krásná dlouhá slova,
pojďte jako Freshman zachránit lidstvo a za použití písmen z vratké sítě připomenout
lidem krásu slov.
Freshman can fly a that’s why it’s no problem for him to give great perfomances in heights
and on unstable constructions. The human kinf is in danger of forgetting all the beautiful
long word because of the ever more frequently used shortcuts. Come and save the world
like Freshman does by using the letters from the wobbly net to create great words and
remind the people of their beauty.
Popis aktivity:
- cca 15 - 20 minut čistého času
- Vodorovně natažená síť s oky, do kterých se pohodlně vejde noha a zároveň jimi
nelze propadnout. Na síti jsou přivázané igelitové pytlíky s písmenky (na pytlících je
napsáno, jaká písmena obsahují), která budou účastníci získávat a nosit dolů. Vždy
smí být na síti pouze jeden ze skupiny, ostatní tvoří ze získaných písmen slova.
- Na tabuli se vypisují nejdelší slova, která byl kdo schopný seskládat jako motivace pro
ostatní; slova se vypíšou vždy po skončení aktivity.
- tabulka bude stejná jako na klasické scrabble jen bonusová pole ve tvaru lilie
- celkem by mělo být 100 kamenů na skupinu jako v klasickém Scrabble a pokud
možno i stejná písmena zalaminované
Pravidla k vysvětlení:
1.
Na síti je vždy POUZE jeden ze skupiny a jeden je připraven, že ho vystřídá, až
se vrátí (určené místo u servisáků), ostatní jsou u desky a skládají slova.
2.
Pravost slov určují servisáci.
3.
Bezpečnost !!!
4.
Každý může přinést maximálně 5 kamenů
5.
Na síti se můžou pohybovat jen po čtyřech
6.
je možné si mezi skupinkami vyměňovat písmena.
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Materiál:
velká síť
igelitové pytlíky na písmena – 100x
zalaminované kartičky s písmeny – 1000x
desky na scrabble (15x15 políček) – 10x
tabuli na zaznamenávání výsledků, fixy na tabuli

Bezpečnostní rizika:
● odřená kolena
● spálená kolena nebo lokty od sítě
● podvrknutí
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