
JAKIE SPEŁNIA ZADANIE?
Narzędzie ćwiczy koncentrację uwagi, pamięć, myślenie 
strategiczne i dedukcyjne oraz umiejętność planowania. 

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?
Z 6 kwadratowych kafli z obrazkami przedstawiającymi 
Seniorów oraz z prostokątnego kafla z obrazkiem 
przedstawiającego stół i 6 talerzy. 

Narzędzie: 
PRZY STOLE 

Film instruktażowy 
na www.prosteipomocne.pl
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CO JEST POTRZEBNE DO JEGO WYKONANIA?
Do wykonania narzędzia potrzebna jest płyta kapa (płyta 
piankowa) o wymiarach 24 cm x 24 cm (zastąpić ją możemy 
styropianem lub kartonem), oraz obrazki dołączone do tej 
instrukcji (wydrukowane na papierze samoprzylepnym lub 
zwykłym wówczas należy je przykleić).

JAK PRACUJEMY Z SENIOREM?
Celem ćwiczenia jest ułożenie przy stole 6 kafli z Seniorami 
zgodnie z podaną w zadaniu instrukcją. Zadania są na poziomie 
łatwym, średnim i trudnym.

Losujemy instrukcję, która opisze nam, na jakich zasadach osoby 
przy stole powinny zostać usadzone np. „Jan i Eugenia chcą 
siedzieć obok siebie”. 

Po każdym poprawnym wykonaniu zadania, burzymy istniejący 
układ i losujemy nową instrukcję. Ważne, aby polecenia 
instrukcji czytać powoli i powtarzać kilkukrotnie jeśli Senior tego 
potrzebuje. 

SUGESTIE AUTORÓW
Zachęcamy do zastąpienia gotowych grafik wizerunkami osób 
z najbliższego otoczenia Seniora oraz jego własnym 
wizerunkiem. Możemy wymyślić do takiej wersji nowe i unikalne 
instrukcje na różnym poziomie trudności. 
Tak wykonane kostki, przedstawiające bliskich, mogą być dla 
Seniora bardziej atrakcyjne i stanowić będą pomocne ćwiczenie 
w zapamiętywaniu/ utrwalaniu wizerunku bliskich.



NAKLEJKA - STÓŁ



EUGENIA JAN

FRANCISZEK ANNA

MARIAANTONI

NAKLEJKI - SENIORZY



INSTRUKCJE POZIOM ŁATWY 

INSTRUKCJA 1

Wszystkie kobiety chcą siedzieć po jednej stronie stołu, 
a wszyscy mężczyźni po drugiej stronie stołu.

INSTRUKCJA 2

1) Eugenia chciałaby siedzieć pomiędzy mężczyznami, bo   
    uważa, że bardzo dobrze wygląda w swojej nowej sukience.

2) Franciszek chciałby siedzieć pomiędzy kobietami, bo straszny  
    z niego podrywacz.

INSTRUKCJA 3

1) Anna nie chce siedzieć obok Franciszka, bo czasami przy      
    jedzeniu wypada mu szczęka.

2) Jan nie chce siedzieć obok Eugenii, bo użyła za mocnych   
    perfum.

INSTRUKCJA 4

1) Maria i Anna chcą siedzieć obok Jana, bo bardzo podoba im  
    się jego kapelusz.

2) Eugenia nie chce siedzieć obok Antoniego, bo za bardzo   
    rozpycha się łokciem.

INSTRUKCJA 5

1) Jan, Anna i Maria chcą siedzieć po jednej stronie stołu, bo   
    uważają, że pozostali nie mają poczucia humoru.

2) Franciszek, Eugenia i Antoni chcą siedzieć po drugiej stronie 
    stołu i porozmawiać o książce, którą wszyscy czytają.
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INSTRUKCJE POZIOM ŚREDNI

INSTRUKCJA 1

1) Anna i Franciszek chcą siedzieć przy czerwonych talerzach, bo to  
    ich ulubiony kolor. 

2) Maria i Eugenia chcą siedzieć naprzeciwko Anny i Franciszka, bo  
    wszyscy chodzą do tego samego Klubu Seniora.

3) Antoni chce siedzieć przy żółtym talerzu.

INSTRUKCJA 2

1) Antoni chce siedzieć przy zielonym talerzu na skraju stołu, bo ma  
    problemy z pęcherzem, a to miejsce jest najbliżej toalety.

2) Anna chciałaby usiąść obok Antoniego, bo uważa, że Antoni   
    wyjątkowo przystojnie dziś wygląda.

3) Jan chce siedzieć naprzeciwko Antoniego, bo lubią rozmawiać 
    o motoryzacji.

4) Maria i Eugenia chciałyby usiąść obok Jana, bo bardzo podobają  
    im się perfumy, których używa.

INSTRUKCJA 3

1) Eugenia i Anna chcą siedzieć przy czerwonych talerzach.

2) Jan chciałby usiąść naprzeciwko Anny, bo ona podoba mu się   
    najbardziej ze wszystkich Pań.

3) Franciszek i Maria są małżeństwem, ale nie chcą siedzieć obok   
    siebie, bo pokłócili się przed przyjściem na kolację.
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INSTRUKCJA 4

1) Franciszek chce siedzieć na środkowym miejscu, bo chce    
    opowiedzieć wszystkim,co ciekawego spotkało go ostatnio
    w autobusie.

2) Eugenia chce usiąść przy zielonym talerzu z brzegu stołu, bo jest  
    zmęczona i nie ma ochoty z nikim rozmawiać.

3) Antoni nie chce siedzieć obok Jana, bo ten za bardzo mlaszcze.

INSTRUKCJA 5

1) Maria chce usiąść na pomiędzy Janem i Franciszkiem.

2) Antoni chce siedzieć naprzeciwko Marii, bo jego zdaniem ma   
    piękne oczy.

3) Anna nie chce siedzieć naprzeciwko swojego męża Jana, bo   
    ostatnio nie poszedł z nią do kościoła.

INSTRUKCJE POZIOM ŚREDNI - ciąg dalszy
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INSTRUKCJE POZIOM TRUDNY

INSTRUKCJA 1

1) Jan chce siedzieć przy czerwonym talerzu między kobietami, żeby  
    zapytać je o radę, co ma kupić żonie na urodziny
2) Maria chciałaby siedzieć na środkowym krześle, bo lubi zwracać na  
    siebie uwagę innych.
3) Franciszek nie chce siedzieć obok innego mężczyzny.
4) Anna chciałaby siedzieć przy zielonym talerzu I naprzeciwko   
    Antoniego.

INSTRUKCJA 2

1) Anna chce siedzieć przy żółtym talerzu naprzeciwko Eugenii, bo   
   nie widziały się bardzo długo I chcą ze sobą porozmawiać.
2) Eugenia chciałaby usiąść przy zielonym talerzu z brzegu stołu 
3) Franciszek chce siedzieć po stronie, gdzie nie ma czerwonych   
    talerzy, bo ten kolor przypomina mu o rudych włosach jego żony.
4) Jan chciałby usiąść między kobietami, żeby z nimi poflirtować.
5) Maria nie chce siedzieć naprzeciwko Antoniego, bo on za głośno  
    mówi.

INSTRUKCJA NR 3

1) Jan chce siedzieć przy czerwonym talerzu.
2) Franciszek chce siedzieć przy czerwonym talerzu na środkowym   
    miejscu, bo od zawsze był duszą towarzystwa.
3) Eugenia chciałaby usiąść obok Franciszka, bo ma tajemnicę,   
    którą chce się z nim podzielić.
4) Antoni chce siedzieć naprzeciwko Eugenii, bo ma dla niej ofertę  
    biznesową.
5) Anna chciałaby siedzieć z brzegu stołu.
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INSTRUKCJE POZIOM TRUDNY - ciąg dalszy

INSTRUKCJA NR 4

1) Jan chciałby usiąść przy zielonym talerzu z brzegu stołu, bo mu   
    się nudzi i chciałby niedługo pójść do domu.

2) Antoni nie chce siedzieć obok Franciszka, bo ten ma nadwagę 
    i zajmuje za dużo miejsca.

3) Anna chce siedzieć obok Jana, który jest lekarzem i zapisuje na   
    bezpłatne wizyty.

4) Eugenia chciałaby siedzieć na środkowym miejscu, bo chce   
    wszystkim pokazać nowe zdjęcia swojej wnuczki.

5) Maria chce usiąść naprzeciwko Antoniego przy czerwonym talerzu.

INSTRUKCJA NR 5

1) Anna chciałaby usiąść między kobietami, żeby trochę poplotkować.

2) Eugenia chce siedzieć naprzeciwko Jana.

3) Jan chciałby usiąść przy czerwonym talerzu z brzegu stołu.

4) Antoni chce usiąść naprzeciwko swojej żony Marii, bo dalej uważa,  
    że jest najpiękniejszą kobietą na świecie.
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