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FACILITAČNÁ TECHNIKA Hello Kitty 

HLAVNÝ CIEĽ / ZAMERANIE 
#intragroup openness #team-building 
 
#vnútorná otvorenosť tímu #teambuilding 

FÁZA 
#opening #energizer #fun 
 
#otvorenie #energizér #zábava 

CIEĽOVÁ ZRUČNOSŤ / OBSAH 
#improvisation game #creativity 
 
#improvizačná hra #kreativita 

TRVANIE #<15 #<30  

VEĽKOSŤ SKUPINY #1-5 #6-15 #16-30 #>30 

ÚROVEŇ FACILITÁCIE Začiatočník 

KOMFORTNÁ ZÓNA Bezpečná  

 

 
 
 
 
Jednoduchá a rýchla skupinová hra, v ktorej ide o to, aby ste vyčarili úsmev na tvári 
ostatných členov. Účastníci sa striedajú v úlohe „mačiatok“ a „šteniatok“. Úlohou šteniatok 
je prinútiť mačiatka sa usmiať alebo zasmiať. Posledné mačiatko, ktoré ich snahe odolá, 
vyhráva! Hra je pôvodne od The Northern Quarter Agency. 
 
 
 
 
 

 Zvoľte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu. 
 
 
 
 
 

1. Rozdeľte skupinu na dve často a požiadajte ich, aby si zmenili pozadie – polovica 
skupiny bude mať pozadie s mačiatkom a druhá polovica so šteniatkom. 

2. Mačiatka sa nesmú smiať ani usmievať. Úlohou šteniatok je pozdraviť mačiatka 
(jedno po druhom) akýmkoľvek spôsobom s cieľom rozosmiať ich, alebo tak, aby sa 
aspoň usmiali. Dovolené je všetko! 

Úvod 

Pomôcky, ktoré potrebujete 

Postup  



 

  
Disclaimer: Zodpovednosť za názory a postoje vyjadrené v tejto publikácii nesú 
výhradne jej autori, pričom tieto nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej 

komisie. 
Text pripravili členovia partnerstva FAVILLE. Autorské práva vzťahujúce sa na 

všetky predstavené metódy a nástroje náležia ich príslušným vlastníkom.  
 

3. Keď sa mačiatko usmeje alebo rozosmeje, automaticky sa z naho stáva šteniatko 
a musí si zmeniť pozadie na obrázok šteniatka. Hra pokračuje kým neostane 
posledné mačiatko, ktoré je víťazom. 
 

 
 
 
 

 Hru môžete predĺžiť tak, že mačiatka a šteniatka sa vymenia ALEBO vytvorte 
z víťazných mačiatok tím a zistite, ktoré z nich vydrží najdlhšie. 
 

 
 
http://toolbox.hyperisland.com  
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