STROMOVÉ OBLIČEJE
Nechte stromy ožít
a rozmlouvejte s nimi, jak se mají
Cíl: Potkat se se stromem jako s kouzelným tvorem. Vytvořit oblíbenému stromu
obličej pomocí hlíny či sněhu. Popovídat si se stromem, jak to jde, co zažil. Možná i ostatním zahrát krátké divadlo, při kterém stromy ožívají. Díky tomu všemu
vnímat stromy kolem nás jako živé sousedy, kteří často žijí delší životy než my.
Čas: 15–30 minut
Věk: 6–99
Prostor: místo s většími stromy
Období: celý rok (v zimě, když je sníh, se hodí vyzkoušet modelování obličejů
ze sněhu)
Pomůcky: nádoby na hlínu, voda, přírodniny na ozdobu, hadr na otření rukou

1. POTKÁNÍ STROMU
Můžeme začít malou procházkou mezi stromy, vyprávěním příběhu nebo přečtením krátkého textu. Cílem je se zklidnit,
naladit se na tvořivou náladu. Děti se pak v domluveném místě projdou samy a vyberou si každý svůj strom / část stromu.
Výběr je jen na nich, ať zkusí zapojit svou intuici a zvolit si strom, který je něčím zaujal, láká, chtějí se o něm dozvědět víc.

2. VYROSTE OBLIČEJ
Tam, kde je to možné, nabereme vhodnou hlínu. Hodí se spíš lepivá, jílovitá, aby se s ní dalo dobře modelovat. Smícháme
ji s vodou a vytvoříme spíš tuhou hmotu, která dobře drží na kůře stromu. Dětem ukážeme, jak mohou vytvořit stromu oči,
nos, pusu. Ať nejprve vyberou nejvhodnější místo na stromu a postupně modelují obličej. Čím hrubší kůra, tím lépe bude
hlína držet.
TIP: Do hliněného obličeje mohou děti přidat další přírodniny (suchou trávu, větvičky, kvítky, šišky atd.). Pokud je v okolí
málo stromů, může klidně pracovat víc dětí u jednoho stromu. Záleží na velikosti kmene a vyladěnosti skupiny dětí.

3. ROZHOVOR
Díky hliněnému obličeji stromy ožívají a děti si k nim mohou přisednout a popovídat si. Jak se tady stromu roste?
Co už zažil? Co pozoruje každý den? Co ho nejvíc baví? Co ho naopak štve? Co by chtěl lidem vzkázat?
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4. STROMY OŽÍVAJÍ
Děti, které to láká, mohou zahrát krátkou scénku. Skryjí se za kmen stromu tak, že diváci vidí jen strom, stromový obličej
a ruce (případně nohy). Takto oživlé stromy mohou vyprávět krátký příběh, pohádku, pozdravení či jen vzkaz.

5. OHLÉDNUTÍ
Na závěr se společně usadíme kolem stromů a krátce sdílíme nejsilnější zážitek, pocit, dojem z dnešního dne. Případně
můžeme naplánovat, koho chceme ke stromu pozvat a s ním seznámit.
TIP: Když hned neprší, hliněné obličeje zaschnou a mohou na stromech vydržet i několik dnů. Pak se hodí se k nim občas
vracet, znovu je pozdravit či si s nimi popovídat, případně si hliněné stromové obličeje třeba i nakreslit.

HODNOCENÍ CÍLE AKTIVITY (DŮKAZY O UČENÍ)
Dítě si vybralo svůj strom a vyrobilo na něm
hliněný obličej.

Po tvoření s hlínou si se „svým“ stromem
popovídalo.

Dítě zahrálo (pokud ho to lákalo) ostatním
krátkou scénku v roli stromu.

Díky hrám a tvoření už strom pro dítě není jen
kus stojícího dřeva, ale živý tvor, který má
svůj život a vnímá okolí.
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