Kognitivní trénink 

obecné informace a instrukce
Kognitivní trénink od Kaleida se zaměřuje na pět
základních kognitivních schopností: na komunikaci,
smyslové vnímání, pozornost, přemýšlení a paměť.
 
Pětistranný diagram znázoňuje, jakou mírou se na
jednotlivé kognitivní oblasti klade v kontrétním
cvičeních důraz. Cvičení, kterému odpovídá diagram
vlevo, se zaměřuje především na vnímání, paměť a
komunikaci. Oproti tomu z hlediska pozornosti by
toto cvičení bylo nenáročné.


Každé cvičení do určité míry obsahuje všechny
kognitivní oblasti. Diagram slouží k tomu, abyste si
mohli udělat představu, jaké nároky budou během
cvičení na klienta kladeny, a k tomu, abyste pro
klienta vybrali cvičení, které je pro něj vzhledem ke
stavu jeho kognitivních schopností nejvhodnější.

KOMUNIKACE Během zážitku je klient veden k tomu, aby popisoval, co vidí
a slyší, formuloval vlastní myšlenky a mluvil o svých pocitech a vzpomínkách.  
VNÍMÁNÍ Virtuální zážitky vytváříme tak, aby vhodně stimulovaly klientovy
smysly. Zážitky jsou plné různých prostředí, tvarů, barev a zvuků.
POZORNOST Hlas vypravěče, který klienta během zážitku provází, klienta
vyzývá k tomu, aby se v prostředí zorientoval a pozorně sledoval a popisoval
dění kolem.
MYŠLENÍ Vypravěč rovněž vede klienta k přemýšlení a logickému
uvažování. Otázky formulujeme tak, aby byl každý schopen odpovědět po
svém a nebyl zbytečně stresován.
PAMĚŤ Virtuální zážitek a následné cvičení stimulují jak paměť
krátkodobou, tak dlouhodobou. Krátkodobá paměť se vztahuje k
samotnému zážitku, dlouhodobá ke klientovým vlastním vzpomínkám a
vědomostem.
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Ve spolupráci s psychology a odborníky na aktivizaci jsme vyvinuli aktivizační nástroj
založený na technologii virtuální reality. Novinkou jsou virtuální zážitky se speciálním
zaměřením na posilování kognitivních schopností.  
Trénink se skládá ze dvou na sebe navazuících částí: virtuálního zážitku a následného
cvičení s aktivizačním pracovníkem.  
Kromě snahy posílit klientovy kognitivní schopnosti si dáváme záležet také na tom, aby
celková zkušenost byla pro klienta zábavná a byla pro jeho život příjemným obohacením.   
Celkem trvá jeden trénink přibližně 25 minut. 
VIRTUÁLNÍ ZÁŽITEK Aktivizační pracovník navštíví klienta v pohodlí jeho
pokoje a přinese s sebou VR-brýle se staženým kognitivním zážitkem.
Pracovník s sebou přinese také vytisknuté pracovní listy. Aktivizační pracovník
si nasadí brýle a spustí vybraný zážitek. Poté brýle předá klientovi a ujistí se, že
mu brýle dobře sedí a že vidí ostře. Během zážitku ke klientovi mluví virtuální
průvodce. Ten stimuluje a řídí klientovu pozornost a vyzývá ho ke komunikaci. 
Po skončení zážitku, který trvá přibližně deset minut, pracovník klientovi
pomůže se sundáním brýlí. Poté se společně věnují pracovním listům. 
NÁSLEDNÁ PRÁCE S AKTIVIZAČNÍM PRACOVNÍKEM Druhá část tréninku je
založena na přirozené komunikaci mezi klientem a aktivizačním pracovníkem a
na pracovních listech. Ty obsahují několik úkolů sloužících ke stimulaci
klientových kognitivních schopností. Se zadáním jednotlivých úkolů seznamuje
klienta pracovník. V případě, že si klient neví s daným úkolem rady, pracovník
mu napoví nebo s klientem postoupí k dalšímu úkolu. Není smyslem cvičení,
aby se klient cítil pod takem správně splnit všechny úkoly.

Připravili jsme pro klienty tzv. Bystré průkazy. Do prázdného obdelníku patří
klientovo jméno. Po absolvování jednoho kognitivního tréninku se vybarví
jakoukoli barvou libovolný trojúhelník ilustrace mozku.   

MLUVENÍ Většina úkolů od klienta vyžaduje
schopnost komunikovat a odpovídat na otázky.
ZRAK Symbol oka na pracovním listu označuje úkoly,
u nichž je potřeba, aby se klient podíval na pracovní
list.
KRESLENÍ Symbol tužky znamená, že má klient něco
nakreslit nebo vybarvit.
MOTORIKA Symbol ruky znamená, že je k úkolu
potřeba drobné motoriky (např. složit jednoduché
puzzle).
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Tento díl kognitivního tréninku se odehrává na
dánské farmě. Zážitek tvoří šest scén. V každé
scéně se odehraje nějaký kouzelný jev, např. keř
mění barvu. 
xxx 

Podstata zážitku spočívá ve stimulaci divákovy
audio-vizuální pozornosti. 
xxx


Vypravěč je v roli společníka, který klienta během
zážitku doprovází. 
xxx


Na této straně je každá scéna stručně popsána.

První scéna začíná v odstínech šedi. 
Kráva Amálka získá barvu a podívá se divákovi do očí. 
Kráva zabučí, celý záběr se obarví a následně opět zešedne. 
Kráva zabučí podruhé, okolí se obarví a zůstane barevné.

Ve druhé scéně stojí před divákem dvě prasata. 
V dálce vlevo je slyšet zvuk policejních sirén. 
Zvuk sirény zesiluje a posouvá se doprava. 
Prasata mění barvu v souladu se zvukem sirény. 
Levé prase bliká modře, pravé červeně. 
Dohromady blikání prasat připomíná majáky policejního vozu. 
Zvuk sirény zcela zeslábne a prasata získají svoji obyčejnou barvu.

Ve třetí scéně stojíme před červeným domem. 
Po chvíli slyšíme tlukot srdce. 
Podle tlukotu srdce se zvýrazňuje sytost červené barvy domu. 
Tlukot srdce ustane a dům získá svoji původní barvu.

čtvrté scéně sledujeme zelený keř stojící před námi. 
Vypravěč vede divákův dech (říká “ nádech, výdech”). 
S výdechem keř zčervená, s nádechem zmodrá. 
S výdechem se znižuje jas okolí, s nádechem se jas okolí zesiluje.
Ve

V

páté scéně stojíme před slepičím výběhem. 

Z červené budovy kurníku vychází znovu a znovu stejná slepice. 

Slepice se skryje za sloupkem výběhu a zmizí. 

Po sestoupení slepice z rampy na zem se pokaždé ozve žbluňknutí. 

V

šesté poslední scéně stojíme před výběhem koní. 

Ve výběhu se pasou dva koně. 
Levý, černý kůň se otočí a projde kolem diváka. 

Během pohybu kolem diváka se na boku koně krátce objeví oko. 
Zjevení oka doprovazí zvuk koního odfrknutí. 
Po chvíli z dálky zazní kraví zabučení a celá scéna zešedne. 
Zabučení zazní podruhé, scéna potemne a zážitek končí.
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1 
Jak se vám výlet libíl?
2 
Co vás během výletu překvapilo?

3 
Celkem jsme byli na šesti místech. 
Zkuste vyjmenovat všech šest míst.

4 
Nejprve jsme viděli krávu. 
Vzpomenete si, co se na pastvě stalo?  
Pak jsme viděli dvě prasata. 
Vzpomenete si, jak prasata vypadala a jak se chovala?  
Dál jsme se zastavili u červeného domu. 
Vzpomenete si, jak dům vypadal a co se s ním dělo?  
Na dalším zastavení jsme zhluboka dýchali. 
Vzpomenete si, jak se okolí během dýchání měnilo?  
Na pátém místě jsme sledovali slepice. 
Vzpomenete si na něco ze slepičího výběhu? 
Utkvěl vám nějaký detail?  
Poslední zastávka byla u koní. 
Zkuste popsat, jak výběh vypadal. 
Jakou barvu měli koně? 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5 
Zkuste si vzpomenout na co nejvíce různých zvuků, které
jste během výletu slyšel/a. 

6 
Na této straně jsou názvy zvířat s přeházenými písmeny. 
Poznáte, o jaká zvířata se jedná?

SEP 
SAHU

KOKAČ 
HUKOTO 
LESEPIC

TOPERÝN 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7 
Vymyslete pro každou trojici slov jednoduchou větu
obsahující všechna tři slova. 
Příklad: pes bouda kost - Pes v boudě okusuje kost.

PRASE DÉŠŤ BLÁTO

KONĚ OHRADA VEČER

DRŮBĚŽ VEJCE KOŠÍK

PTÁCI NEBE RADOST

8 
Představte si, že vypravujete dítěti pohádku. Vyberte si tři
scény z těch, které jste právě viděl/a v brýlích, a zkuste z nich
složit krátký pohádkový příběh.

9 
Kdybyste měl/a kouzelnou hůlku, k čemu byste ji použil/a? 

.

