
Tipy na hry s dětmi v přírodě
Pobyt venku hrou

V posledních letech pozorujeme zajímavý a dosti smutný
fenomén u dětí předškolního a prvostupňového věku, totiž že
si některé děti neumějí hrát venku (bez hraček). Nadměrný
kontakt dítěte s multimediálními prostředky brzdí zdravý
rozvoj abstraktního uvažování. Představivost je však
důležitým prvkem, který hraje zásadní roli při učení po celý
život. Velmi dobrým prostředkem zajišťujícím rozvoj
abstraktního myšlení je hra. Děti každého věku milují hry a
málokdy potřebují motivaci ke hraní si. Naším cílem je děti
motivovat ke konkrétním hrám a v určitém prostředí. Vnímavé
dítě můžeme namotivovat vhodně položenými otázkami,
které vzbudí pozornost a zájem dozvědět se odpověd(i).
Odpoveď na typickou dětskou otázku „A proč je tráva zelená?“
se vám, pokud zrovna nemáte k dispozici vybavení na
mikroskopování, bude asi lépe hledat v knihovně, podobně to
bude s vysvětlováním principu lomu světla procházejícím
ozonovou vrstvou atmosféry, položí-li vám vaše ratolest
podobnou otázku týkající se modré oblohy. Otázky obecně
vždy stojí na počátku cesty vedoucí k pochopení souvislostí a
získání odpovědi.

Při vysvětlování hry nazvané „Káňata a lasice“ děti pokládají
otázky týkající se sice principu hry, ovšem získají tak odpovědi
obsahující informace o životech některých divokých zvířat.
Tento web má mimo jiné za cíl poskytnout vám některé
návody a inspirace k vytvoření vlastních her v přírodě.
Nabízíme vám zde několik her úspěšně vyzkoušených v praxi.

Káňata a lasice:

Tato hra je vhodná pro více hráčů (ideálně 3 a více). Hráči si
určí, nebo jsou rozděleni na jedno či více káňat a větší počet
lasic. Stanoví se časový limit, který má káňe (či káňata pokud
je jich víc) na schování svého vejce, jímž může být například
míč. Hrací plocha je přibližně ohraničena okolními statickými
prvky – nejlépe stromy pokud hrajete v lese. Po uplynutí limitu
vyrážejí z opačné strany hrací plochy lasice a snaží se najít
vejce. Káňata se snaží lasice ulovit (chytit) a ubránit tak své
vejce. Lasice má 3 životy a snaží káňatům vyhnout, pokud je
lasice chycena, vrací se zpátky na místo odkud začínala kde
napočítá do třiceti a poté pokračuje v hledání. Hra končí
pokud všechny lasice vyčerpají své 3 životy, nebo najdou-li
lasice vejce a podaří se jim ho odnést na místo odkud
startovali. Je možné také stanovit časový limit celé hry a po
jeho uplynutí spočítat skóre obou týmů – počet ulovených
lasic a počet nalezených vajec.



Pacman naživo:

Hra vhodná pro městské prostředí a zejména pro nadšence
počítačových her, pouze přenesená do reálného prostředí s
živými hráči. Cílem je dostat se z bodu A do bodu B a přitom se
vyhnout nástrahám v podobě potvor, číhajících na trase mezi
startem a cílem. Pohyb je možný jen po určitých trasách,
například pouze po chodníku hraje-li se ve městě. Narazí-li hráč
na nějakou potvoru (například kolemjdoucí nebo protihráč v roli
potvory), musí se jí vyhnout buď tak že ji obejde (přes přechod na
druhý chodník) nebo se vrátí a najde si schovku, kde počká než
potvora projde kolem. Projede-li kolem auto, musí se hráč
zastavit a nehýbat se dokud auto neprojede kolem. Pokud se
potkají dva hráči na jedné trase, střihnou si o to, kdo bude
pokračovat dál a kdo se vrátí, nebo počká. Hrací plocha může
být libovolně velká (čím menší, tím těžší vyhnout se potvorám),
ale musí být nějak ohraničena, například ulicemi.

Vlajková:

Další hra inspirovaná generací počítačových maniaků,
tentokrát vhodná spíše do přírody, nejlépe do lesa. Počet hráčů
by měl být sudý a alespoň v počtu 4 hráčů. Přibližně ohraničené
hrací pole je rozděleno na 2 stejné poloviny, kde každá polovina
náleží právě jednomu ze 2 týmů. Každý tým si na své polovině
vytvoří ohraničené malé území – pevnost. Pevnost může být
ohraničena provazem, který tvoří kruh (na zemi, nebo kolem
kmenů stromů) a musí být přibližně stejně velká u obou týmů.
Do této pevnosti si každý tým umístí svou vlajku, nebo i jiný
předmět a to buď na viditelné místo, nebo naopak (pro zvýšení
náročnosti hry) na místo skryté (zahrabané v listí,nebo
schované v koruně stromu). Cílem obou týmů je dostat se přes
polovinu hrací plochy, vniknout do pevnosti druhého týmu,
ukrást (případně nejdříve najít) soupeřovu vlajku (nebo jiný
určený předmět) a dostat se s vlajkou zpátky na svou polovinu
hřiště a umístit ji do své pevnosti. Během hry může hráč vstoupit
do své pevnosti pouze s ukradenou vlajkou druhého týmu, do
pevnosti protivníka naopak (z logiky hry) může vstoupit právě za
účelem získání protivníkovi vlajky. Na své polovině hrací plochy
jsou hráči jednoho týmu chráněni a snaží se chytit hráče
druhého týmu, naopak za polovinou hracího pole se musí
vyhýbat protivníkům. Kdo je chycen na území protivníka, musí se
vrátit zpátky na své území, odkud může opět pokračovat ve své
snaze proniknout přes nepřátelské území do protivníkovi
pevnosti. Vlajek může být v jednom týmu i více, ovšem v obou
týmech stejný počet, náročnost se zvýší, pokud jsou vlajky v
pevnostech schované.

Obklíčit kořist:

Partička nebo dvojice predátorů se vzájemnou spoluprací
snaží obklíčit mrštnou kořist, kterou ovšem může být kdokoliv.
Tato hra vhodná do jakéhokoliv venkovního prostředí je vhodná
pro 3 a více hráčů. Pro řízený průběh hry je vhodná přítomnost
moderátora/moderátorky této hry. Cíl hry je prostý, alespoň 2
predátoři musí obklíčit svou tím, že se kolem ní chytnou za ruce.
Moderátor může hru uvést libovolným příběhem zasazeným
prakticky do jakéhokoliv kontextu, například predátoři mohou
být i hlídači, kterým utekl vězeň, mohou být ovčáci, kterým
utekla ovce, atd. Moderátor určuje, kdo bude kořist, to znamená,
že se může zapojit i sám, pokud udělá kořist sám ze sebe. Hra
začíná tím, že se všichni hráči chytnou za ruce a utvoří kruh.
Moderátor/ka uvede hru slovy například: „je tu mezi námi špeh,
musíme ho obklíčit a chytit! Víme jen to, že má --- (dramatická
pauza) --- modré tkaničky u bot“. V tu chvíli ten, kdo má modré
tkaničky musí dát na útěk a ostatní hráči se jej snaží dohnat a
obklíčit. Území musí být pochopitelně ohraničeno.

K další inspiraci a zábavě poslouží několik užitečných odkazů:

https://www.hranostaj.cz/

https://jdeteven.cz/cz/hry

( video od „Jděte ven“ h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=B6sk_-8ncqg )

…pro opravdové labužníky ☺ http://www.cheekyjay.com/

http://www.hrajemesivenku.cz/category/zima/

https://zabav-deti.cz/kategorie/hry-na-ven

http://www.zlobidlo.cz/hry/na-ven

https://www.testovanonadetech.com/podkategorie/24

https://www.1000hoursoutside.com/


