Jaro
5–30
min.

17. DRUŽINA PLNÁ KAMENÍ
22. 4. MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ
 CÍL LEKCE: Objevit, jak zdánlivě obyčejné kameny mohou být základem pro
tvoření, hraní i vymýšlení příběhů. Vyrobit si vlastní hračky, pomůcky i zábavu.
 POMŮCKY: různé druhy oblázků, kamínků, pastelky (progresky či akvarelky),
papíry, tužky
 MÍSTO: okolí školy
 ČAS: 5–30 min.

1. OBRÁZKOVÉ OBLÁZKY
Postupně začněte tvořit obrázkovou sadu kamínků. Menší děti baví hlavně malování či vybarvování.
Namalují několik obrázků samy, a pak vybarvují ty od ostatních. Děti mohou tvořit přímo venku, nebo
si donést kameny z výletů a vymalovat si je uvnitř. Co nakreslí, je na nich: postavy, zvířata, rostliny,
předměty, budovy, místa, počasí, barvy, symboly. Kameny je možno pomalovat i z obou stran: na
jednu stranu spící princeznu, na druhou usměvavou, tančící.

2. KAMENY PLNÉ PŘÍBĚHŮ
Z hromady kamenů si děti vyberou či vylosují několik kamenů, a z nich pak sestaví příběh, pohádku.
Někdy se v povídání střídají po jednotlivých kamenech a tvoří tak jeden společný příběh, jindy každý
vymýšlí svůj. Větší děti hrají tuto hru i s kameny bez obrázků.

3. KOLIK KAMENŮ
Ten, kdo leží, se nedívá a hádá, kolik kamenů má na zádech, nohou, rukou, dlani. Je zajímavé, jak různě
citlivá jsou naše těla. Hra tehdy otevřela dlouhou diskuzi o našich smyslech a množství nervových
zakončení a jak to vše funguje.

4. PROTIKLADY
Jste na místě, kde je dostatek různorodých kamenů? Zkuste hledat protiklady. Hledejte jakékoliv
dvojice, které ukazují nějaký protiklad. Ukažte dvojici ostatním a oni zkusí hádat, jaký protiklad jste
vybrali. Možná jich bude i víc v jedné dvojici.

5. CHYTAČI KAMENŮ
Klasická dětská hra, kterou ale děti rády mění. Vezmete do dlaní kameny. Vyhodíte je do vzduchu
a snažíte se jich co nejvíce chytit na hřbety rukou. Ty, co chytíte, opět vyhodíte. A snažíte se chytit
zpět do dlaní. Děti rády hrají s obrázkovými kameny a z kamenů, které zbydou v dlaních, vymýšlí
kratičký příběh.

6. BALANCOVÁNÍ
Jednoduché a chytlavé, příklad, že nová hra může vzniknout, kdykoliv se přebíráte svými kamennými
poklady. Děti samy vymyslí tisíce způsobů jak, kde a kam mohou kameny přenášet. Je u toho vždy
ohromná zábava. Každý zkouší, co chce: na hlavě, na nose, na očích, na ramenou, na noze, na zádech,
na temeni, ... Někdy se vzájemně inspirují. Někomu něco nejde, tak se rozčiluje, ale vzápětí si vymyslí
něco svého a radost z výzvy je zpět. Rovnováhu a smích prožívají bez rozdílu malí i velcí.

TIPY Z PRAXE
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Jestliže jste si kamenné hry oblíbili, doporučujeme knihu Kameny v přírodní dílně od Andrey Frommherz.

