podzim
10–30
min.

6. VENKOVNÍ HERNA
MEZINÁRODNÍ DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD
 CÍL LEKCE: Zapojit fantazii a představit si učení a hraní venku. Vymyslet si
vlastní venkovní učebnu či hernu. Naplánovat kroky, které lze realizovat v praxi.
 POMŮCKY: přírodniny, papíry, tužky
 MÍSTO: vhodné místo pro tvoření s dostatkem různorodých přírodnin
 ČAS: 10–30 min.

1. MODELY VENKOVNÍ HERNY, LABORATOŘE,
ATELIÉRU ČI DÍLNY
Jaké by to bylo mít nejen družinu, ale i třídu venku? Co vše by venkovní učebna měla mít? Jaká by byla
venkovní laboratoř, herna, ateliér či dílna? Nabídneme dětem tvořivou hru: každý (nebo ve skupinách)
si na vhodném místě zkusí postavit svou ideální venkovní hernu či učebnu. Mohou použít přírodní
materiály i cokoliv dalšího, co je po ruce. Mohou zapojit svou fantazii a představit si, co vše by pro
učení a hraní venku potřebovali.

2. SDÍLENÍ A PLÁNOVÁNÍ
Když jsou všichni hotoví, společně procházíme místa a ukazujeme si všechny modely. Autoři mohou
stručně okomentovat, co vše si do venkovní herny/učebny umístili a proč. Na závěr sdílení je dobré si
společně sednout a vymyslet, co z plánů a modelů je možné realizovat teď hned, co v tomto školním
roce a co jsou plány na delší čas. Můžete si rozdělit úkoly, co je třeba udělat, koho oslovit s žádostí
o pomoc, schválení atd.

(3. BUDOVÁNÍ V PRAXI)
Je skvělé, když alespoň některé dětské plány můžete realizovat. Ne nutně hned, ale cca do měsíce,
možná se některé věci podaří domluvit i během aktuálního školního roku. Nejenže děti získají
venkovní hernu či učebnu, ale hlavně zažijí, že se jejich plány stávají skutečností, a že mohou svou
školu tvořit společně s ostatními.

TIPY Z PRAXE
Nápady na to, jak si postavit venkovní laboratoř či dílnu, najdete v publikaci KDE A JAK ZAČÍT – volně ke stažení na www.
ucimesevenku.cz/stahuji.
Víc informací k mezinárodnímu dni prázdných tříd najdete na https://outdoorclassroomday.com/.
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