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Školka v Klášterci nad ohří vtáhla rodiče zpátky do hry
Už řadu |et učím v Mateřské ško|e Brus|ička v K|áš-
terci nad ohří. SnaŽíme se zde o to, abychom uká.
zaIi rodičům, Že spo|ečně strávený čas s v|astními
dětmi je skutečně nenahraditeIný.

n ěti by uŽ z domova mě-
|J|y znát nejjednodušŠí hry,
které je motivují k učení, ja-
ko je napřík|ad pexeso nebo
č|ověče, nez|ob se. A|e mno-
hé děti tyto hry neznají, nikdo
si s nimi doma nehraje a to
je skutečně alarmujícÍ skuteč-
nost. Poznávání oko|ního svě-
ta a učení zák|adních návyků
jsou bez rodičů téměř nemysIi-
te|né. Pokud je dítě o tyto Spo-
lečné chví|e s rodiči ochuzeno,
projeví Se to V jeho budoucím
Životě'

Cas pro hru a zábavu seztrá-
cí. V mnoha rodinách to vypa-
dá tak, Že dítě vidí rodiče jen

chvi|ku ráno a pak aŽ večer. Ro-
diče pIně spo|éhají na nejrůz-
nější instituce - mateřské ško-
|y, zákIadníŠko|y, krouŽky. Jen-
Že ty nenahradíto nejdů|ežitěj-
ší - budování vzájemného vzta-
hu dítěte a rodičů.

Dlouho jsem přemýšleIa,
jak dostat naŠe rodiče zpát.
ky k dětem a ke hře. Motivací
pro mě by|y nové víceÚrovňo-
vé hry. V|iv na to měl také se.
minář environmentá|ní výcho-
vy v souvis|ostech, který ved|a
lektorka Eva Sůrová. Zrodi| se
nápad vypracovat projekt, po-
mocí kterého by děti získáva-

ly vztah k městu, č|ověku, na-
uči|y se věřit samy sobě, mě-
|y zdravé sebevědomí, zv|áda-
|y prohry. a|e i výhry' Rodič by
v tomto projektu mě| být zá-
roveň jejich prvním pomocní-
kem a partnerem, na kterého
by se dítě moh|o plně spoleh-
nout. Dalijsme hlavy dohroma-
dy a výs|edkem byl ce|oroční
projekt pro rodiče a jejich děti
Mámo, táto, pojd'si hrát. Pro-
jekt jsme rozděliIi na tři spo|eč-
ná setkání.

První setkání jsme zaměřiIi
na zna|ost základnÍch her, te-
dy pexesa a č|ověče, nez|ob se.

Zhruba měsíc předem jsem ro-
diče upozornila, co se bude ve
škoIce konat, aby doma s dět-
mi tyto hry hrá|i' Ve škoIce jsme

hry zařadi|i do ranních a odpo-
|ednÍch činností. A by|o oprav-
du znát, které děti doma hry
hrá|y. Ty mě|y chuť hrát i ve
ško|ce a ostatním dětem chtě-
|y vysvět|ovat pravid|a. Pexe-
so se hrálo ve zmenšené ver-
zi na sedm dvojic a č|ověče,
nezlob se, se dvěma figurka-
mi, aby děti dokáza|y udrŽet
pozornost.
V den her přiš|o ce|kem

32 rodičů a dětí' Nejdříve si
rodiče zahráli spo|ečně s dět-
mi, potom děti hrály jen spo.
|u. V tom čase jsem rodičům

představi|a nové hry, které dě-
ti mají moŽnost hrát ve ško|ce,
a vysvětliIa, co to dětem přiná-
ší. Spoustu her rodiče neznaIi.
Jedna|o se především o víceú-
rovňové hry, které jsou zaměře-
né na rozvoj myš|ení, prostoro-
vou orientaci, koncentraci, pIá-

nování_ stavlte|, hrad, schody,
den a noc, barevné krouŽky,
pavouci a okap' Všichni si hra-
vé odpo|edne uŽiIi, děti si od-
nes|y domů ma|ou odměnu
a rodiče spoustu nápadů.

D;|čí <nnlořnó nd- Jpore0-
ne bylo v duchu matematiky
a předmatematických doved-
ností a ob|íbené hry dobb|e.
(Rodiče nám různé variace této
hry da|i pod stromeček). Když
se rodiče a děti zača|i schá-
Zet, děti předved|y matema-
tiku podIe Hejného metody _

krokování' Poté se všichni za-
pojiIi do da|šízajímavé hry, ku.
ře. Nakonec se vytvořily skupin-
ky a hrá| se dobb|e - hra je za-
měřená na orientaci V prosto-
ru' paměť, postřeh, rychlost
a koordinaci oko-ruka. Rodi-
če jsem také seznámi|a s no-
vou pedagogickou pomůckou
methodiko, která je zaměře-
ná na odhad váhy, dé|ky, výšky
a na Sestavování obrazců. Ně-
kteří rodiče si jako bonus vyŽá.
daIi hry z předešlého setkání,
aby si s dětmi zahrá|i. odchá-
ze|i jsme se s|ibem, Že pos|ed-
ní hravé odpo|edne bude ven-
ku v prostorách ško|ní zahrady '

Počasí nám přá|o, a tak jsme
moh|t vyrazit na školní zahra-
du' K získání vědomostí o pří-
rodě a jejíochraně mi pomohI
třídní program zaměřený na
environmentá|ní výchovu. Pro
rodiče a děti jsem si připravi-
|a stanoviště, kde spo|ečně po.
znávaIi květiny, stromy a zvířa-
ta, která jsou kolem nás. otáz-
ky a Úko|y se také týkaly třídě-
ní odpadu' ochrany životního
prostředí a trochu zá|esáctví při

stavěníohnišť. Slo o to, aby ro.
diče dokázaIi dítěti podat infor-
maci a nasměrovat ho k správ-
nému řešení formou hravého
učení. jako doprovodný pro-
gram by|y připravené hry -
kubb, mÓ||ky, pétanque a da|-
ší' Ce|é odpo|edne zakončil tá-
borák s opékáním buřtů.

Co nám tento projekt dal?
Děti se učily spoIupracovat
s rodiči, rodiče poznávaIi cho-
vání svých dětí v ko|ektivu.
U dětí by|o vidět z|epšení po-
zornosti, myšlení i komunika-
ce s rodlči. Uči|y se zv|ádat pro-
hry a výhry. A to nejdů|ežitěj-
ší- děti vidě|y, Že mají v rodiči
partnera, který je jim oporou.
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