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Training Guide 

Úvod 
 

 

 

VÍTEJTE v průvodci trenéra pro kurz, který podporuje školy v dosažení certifikátu Škola 

přátelská k dětské hře. Průvodce vznikl jako součást projektu CAPS (Přístup dětí ke hře ve 

školním prostředí), který je financován z programu Evropské unie Erasmus +. Více informací 

o projektu CAPS a certifikátu Škola přátelská k dětské hře naleznete v příručce Škola 

přátelská k dětské hře. Ta, spolu s dalšími informacemi o tématech, ke kterým se kurz 

vztahuje. Navazuje na tohoto průvodce. Cílem příručky je poskytnout veškeré informace, 

které budou školy potřebovat k tomu, aby byly schopny udržitelným způsobem fungovat 

jako škola přátelská dětské hře. Certifikát Škola přátelská k dětské hře se opírá o pět kritérií 

kvality, které školy potřebují splňovat. Tato kritéria stejně jako příslušná příručka jsou k 

dispozici na webových stránkách projektu: 

http://www.playfriendlyschools.eu/. 

Tento průvodce představuje čtenáři 30 hodinový kurz rozdělený do deseti tříhodinových 

modulů. U každého modulu jsou definovány očekávané výstupy. Kurz je rozdělen do dvou 

částí: první část (15 hodin) je obecným úvodem k certifikaci a myšlenkami, které ji podporují. 

Získat a udržet statut školy přátelské dětské hře je celoškolní výzvou. Proto doporučujeme, 

aby co nejvíce zaměstnanců školy absolvovalo základní školení části jedna. Minimálně 

prvního tříhodinového modulu by se měl zúčastnit celý personál školy. Druhá část (také 15 

hodin) je adresována těm, kdo přímo pracují s dětmi.  Průvodce představuje řadu 

interaktivních činností přibližujících myšlenkové opory zacílení na dětskou hru. Především 

ale nabízí praktické činnosti, které pomáhají školám postupovat v plnění kritérií kvality. 

Trenéři mohou volně přizpůsobit tento materiál potřebám konkrétních organizací. Zatímco 

některé organizace mohou upřednostňovat formálnější podobu vzdělání, jiné mohou 

preferovat volněji koncipované workshopy a dílny. Širší kontext výchovy a vzdělávání dětí se 

v různých zemích a krajích se může značně lišit a v souvislosti s tím je třeba očekávat i široké 

rozpětí potřeb a očekávání z hlediska projektové podpory. Navzdory všem zmíněným 

specifikům je nakonec klíčové, aby tu byly školy, které usilují o naplnění pěti kritérií kvality. 
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Training Guide 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK       

      Moduly 1 - 5 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: všichni zaměstnanci školy (včetně vedení školy, 

učitelů, asistentů, personálu jídelny, školníka, atd.): všichni, kteří 

mají vliv na život dětí ve škole 

 

15 hodin 
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Modul 1: Co je škola přátelská k dětské hře? 

 

 

Výsledky učení: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. demonstrovat základní porozumění projektu CAPS a značce Škola přátelská dětské hře 

2. popsat výhody školy přátelské k dětské hře 

3. demonstrovat základní porozumění dětské hře a začít vytvářet prostředí podpůrné pro 

dětskou hru. 

4. prokázat porozumění kritériím kvality dětské hry 

5. rozumět potřebnosti zaangažování celé školy 

 

Shrnutí části 

Tato sekce představuje hlavní témata kurzu a klíčové oblasti certifikace Škola přátelská dětské hře. 

Vzhledem k tomu, že pokrývá většinu klíčových témat dál podrobněji rozebraných v průběhu kurzu, 

může být prezentována samostatně. 

 

Poznámky trenéra 

Zvažte, pro koho by tato část mohla být užitečná. Pro ty, kdo se nebudou účastnit budoucích sezení, 

je možné tento modul nabídnout jako dostačující úvod do problematiky.   

Účastníci mohou být z jedné i z vícero škol. V druhém případě je vhodné vždy zvážit, jestli při dané 

aktivitě budou mít účastníci větší prospěch ze spolupráce s vlastními kolegy nebo s kolegy z jiných 

škol. 
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Aktivita 

& cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíl 1 

15 

minut 

Uvítání, úvod:  

 

Předmět: přivítat účastníky, 

představit projekt CAPS a 

výcvik 

Celá skupina, diskuse  

Aktivita 2 

Cíl 2 

10 

minut 

Icebreaker, představení ve 

dvojicích, „kreslení na 

hlavu“: 

Předmět: seznámení se, 

začátek k přemýšlení o hře 

Paired práce ve dvojicích, celá 

skupina 

Papíry, 

tužky/propisky, 

tvrdou podložku či 

knihu pro každého 

účastníka 

Aktivita 3 

Cíl 3 

25 

minut 

Mapování herních 

vzpomínek: 

Předmět: aktivace osobních 

vzpomínek na herní 

prostory, začátek přemýšlení 

o hře  z perspektivy prostoru 

nejdřív individuální 

práce, potom celá 

skupina 

Papíry, tužky, 

pastelky, olejové 

pastely, 

zvýrazňovače, atd. 

Aktivita 4 

Cíl 4 

10 

minut 

Objevování herních 

příležitostí: 

Předmět: zažít prostředí z 

pohledu dítěte 

Dvojice  

Aktivita 5 

Cíl 3 

30 

minut 

Bariéry ke svobodně 

zvolené dětské hře: 

Předmět: Zobrazit současné 

bariéry svobodně zvolené a 

organizované dětské hře 

individuálně, pak 

všichni společně 

Prádelní šňůra a 

kolíčky, samolepící 

bločky (post-its), 

propisky a nůžky 

Přestávka 15 

minut 

Přestávka 

Aktivita 6 

Cíl 2 

25 

minut 

Výhody hry ve školách: 

Předmět: zvážit výhody 

podpory hry ve školách 

Video a/nebo 

PowerPoint 

přednáška, diskuse 

Počítač, projektor, 

ozvučení 

PPT prezentace / 

video o výhodách 

hry ve škole 
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Aktivita 7 

Cíl 1, 4 

20 

minut 

Kritéria kvality: 

Předmět: představit kritéria 

kvality a značku Škola 

přátelská k dětské hře 

Rozhovor Kopie kritérií kvality 

Aktivita 8 

Cíl 5 

25 

minut 

Celoškolní přístup: 

Předmět: Zdůraznit, že je 

důležité, aby se pokud 

možno každý ve škole do 

jakýchkoliv změn směřujících 

k tomu, aby se stala školou 

přátelskou k dětské hře, 

podle svých možností zapojil. 

Týká se to jak personálu, tak 

dětí a rodin / pečovatelů 

Skupinová práce, 

společná diskuse 

Flipcharty, markery 

Shrnutí 5 

minut 

Závěrečná řeč Plenary  
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Aktivita 1: Uvítání, úvod a aktivita 2: Ice-breaker, osobní představení 
 

Cíle: 
1. Rozumětí projektu CAPS a známce Škola přátelská k dětské hře 

 

Doba: 25 minut 
 

Aktivita 

Úvod 

Cílem úvodní části je přivítat účastníky, představit výcvik a projekt CAPS a nastavit pohodovou 

atmosféru pro celý kurz. 

Zajistěte příjemnou místnost s pohodlnými do půlkruhu uspořádanými židlemi. Vyzdobte místnost 

vhodně pomocí fotografií, obrázků a dalších zdrojů tak, aby vypadala hravě. Poskytněte občerstvení 

a povídejte si s účastníky, jakmile dorazí. 

Představte se a udělejte proškolení o bezpečnosti.  Následovat by měl stručný úvod k projektu a jeho 

vývoj a zapojení partneři. 

Popište průběh kurzu, časy, přestávky na občerstvení a řešení případných počátečních dotazů 

(některé mohou být zodpovězeny již při rozhovoru s účastníky při příjezdu). 

Diskuze ve dvojicích 

Požádejte účastníky, aby si našli někoho do dvojice. S touto osobou si budou povídat dvě minuty a 

pak si s někým vymění partnera do dvojice. Následují tři kola takového výměny. Připravte pro ně 

téma/otázky o čem mají diskutovat, například: 

● Co Vás sem přivádí? 

● Jaká je Vaše motivace účastnit se tohoto kurzu? 

● Co od kurzu očekáváte? 

Ice breaker: kreslení na hlavě 

 

Požádejte účastníky, aby zůstali s partnerem z posledního kola dvouminutové diskuse. Dejte jim 

kousek bílého papíru a pero nebo tužku a podložku. Řekněte jim, ať zkusí nakreslit portrét svého 

partnera. Požádejte je, aby nezačali, dokud nedáte poslední pokyn; vysvětlete, že by se měli 

navzájem kreslit současně. Pokud existuje liché číslo, aktivita funguje také ve třech. Pokud chcete, 

můžete podepřít motivaci („můžeme si tyto portréty ponechat jako memento kurzu“ atd.). 

 

Poté zadejte závěrečnou instrukci: požádejte je, aby umístili papír nad hlavu (názorně ukažte) a 

řekněte jim, že v této poloze mají nakreslit portrét (tj. kreslit nad hlavou, aby neviděli, co kreslí). 
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Jakmile skončí, řekněte, že se mohou podívat na vytvořené portréty. 

Sledujte a poslouchejte po celou dobu: pozorně zadávejte instrukci, zejména, když poprvé uvádíte 

úkol. Sledujte, co se děje, když doplníte informaci, že budou kreslit portrét nad hlavou, a když si 

výtvory navzájem ukážou. 

Jakmile pomine smích, zeptejte se jich, jak se cítili, když dostali první pokyn, a co se změnilo, když 

věděli, že budou kreslit nad hlavou. Vykreslete paralely s hrou, např. dominanci procesu nad 

výsledkem (veselé momenty hravé nesmyslnosti, pozitivní naladění,...) 

 
 
Pomůcky 
Papíry, tužky/propisky, tvrdou podložku či knihu pro každého účastníka 
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Aktivita 3: Mapování herních vzpomínek 
 

Cíle: 
 
3. Základní porozumění hře a prostředí podporující hru 

 

Doba: 25 minut 

 

Aktivita 
 
Upozorněte účastníky na to, že se jedná o individuální aktivitu. Požádejte je, aby se pohodlně usadili 

kolem stolů s papírem a pastelkami na dosah a vzpomněli si na čas, kdy jim bylo 9 nebo 10 let. Pak se 

zeptejte na oblíbené místo, kde si hráli. Hodí se, pokud půjde o místa venku, ale není to podmínkou. 

Poté jim dejte pár minut na přemýšlení a požádejte, aby nakreslili mapu svého místa. Požádejte je, 

aby se zaměřili na charakteristiky prostoru, včetně lidí, kteří tam často byli a věcí, které se tam 

vyskytovaly. Kresbu mohou oživit například jmény určitých míst, obohatit o celkový pocit z prostoru, 

mohou si vzpomenout, zda si hráli někde, kde by neměli, atd. 

Jakmile budou hotovi s kreslením, požádejte je, aby sdíleli své kresby ve skupině a pokusili se ve 

svých herních vzpomínkách zaměřit na samotné prostředí. Povídejte si o tom, jak podobné nebo 

odlišné jsou herní prostory ve vašich vzpomínkách. Navažte diskuzí o tom, jak by se v tomto kontextu 

dala definovat dětská hra.   

 

 

Na konci setkání věnujte prostor definici hry: 

‘Hra je proces, který je svobodně zvolený, osobně zaměřený a přirozeně motivovaný. To znamená, že 

děti a mladí lidé určují a řídí obsah a záměr své hry sledováním svých vlastních instinktů, nápadů a 

zájmů svým vlastním způsobem a z vlastních důvodů. “ 

Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005 

 

Na hru má dítě ze zákona právo podle Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC). Úmluva OSN o 
právech dítěte stanoví: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají práva dítěte na odpočinek a volný čas, na hraní a 
rekreační aktivity odpovídající věku dítěte“. 

Úmluva OSN o právech dítěte Článek 31 
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Poznámky pro trenéry: 
 
Cílem této části je naladění a aktivace situovaných osobních herních vzpomínek, v jejichž kontextu je 

snazší ocenit význam hry. Ústředními tématy jsou zde prostředí a prostor. Účastník začíná přemýšlet 

o herním potenciálu prostředí a vidí, jak - když dílky situační skládačky zapadnou dohromady - může 

prostor inspirovat zrození hry. 

Není specifikováno, o jaké vzpomínky by se mělo jednat. Mohou si vybrat jednu konkrétní herní 

vzpomínku stejně jako opakující se hru (např. Pokaždé po příchodu ze školy domů …). Při kreslení 

mapy musí být jasné, že na papír přenášíme svět viděný očima dítěte, nikoliv pohled dospělého. 

Je možné také použít další inspirativní materiály a pomůcky, které vlastní tvorbě mapy i výslednému 

obrazu přidají na zajímavosti. 

 
 
Pomůcky: 
 
Papíry, tužky, pastelky, olejové pastely, zvýrazňovače, atd. 
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Aktivita 4: Objevování herních příležitostí 
 

Cíle: 

 
3. Základní porozumění hře a hru podporujícímu prostředí 

 

Doba: 10 minut 

 

Aktivita 
Vemte účastníky do herně podnětného prostoru. Požádejte je, aby vytvořili dvojice. Pozvěte je, aby 

se v myšlenkách pokusili přenést do mysli dítěte. Dítěte, které právě přišlo do tohoto prostoru, a pro 

které je vše nové, neznámé a velmi zajímavé. Řekněte jim, aby se s partnerem potulovali prostorem 

pár minut a dívali se na věci kolem sebe těmato očima. Řekněte jim, ať hledají možné příležitosti ke 

hře. Najdou-li v něčem herní inspiraci, ať ji ukážou partnerovi.   

Po několika minutách hraní požádejte některé z nich, aby se podělili o své dojmy z této aktivity. 

Stručně se zmiňte o atmosféře a akčním potenciálu věcí a prostředí. Vysvětlete, jak důležité jsou pro 

podporu dětské hry. Než je z této dovednosti “vyvzděláno”, dítě přede vším ostatním vidí hru. Když 

není svázáno znalostí předpisu, k čemu má daný předmět nebo místo sloužit, uvažuje, nad jeho 

herním potenciálem. 

Poznámky pro trenéry 
 
Můžete také požádat účastníky, aby toto cvičení provedli, aniž by mluvili, a navzájem si jen ukazovali 

možnosti hry - aktivita se tak stává intimnější. 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Aktivita 5: Bariéry ke hře 
 

Cíle: 

 
3. ukazují  základní porozumění hře a prostředí podporující hru 

 

Doba: 30 minut 
 

Aktivita 
 
Zeptejte se skupiny, jestli existují nějaké rozdíly mezi jejich vlastními herními vzpomínkami a tím, jak 

si děti nyní hrají? 

Rozdejte všem účastníkům samolepící bločky (post - it) a propisku. Požádejte je, aby na pár minut 

přemýšleli o tom, co by mohlo být v dnešní době překážkou svobodné dětské hry a každou myšlenku 

napište na samostatný lístek ze samolepících bločků. Během práce připravte šňůru na prádlo s 

připevněnými prádelními kolíčky a natáhněte ji někde v místnosti. Když se dávají dohromady bariéry, 

požádejte účastníky, aby přečetli nahlas, co je na jejich lístcích, pak připnuli každý lístek kolíčkem na 

prádelní šňůru. Předložené bariéry diskutujte se skupinou. Po diskusi si vezměte nůžky a přestřihněte 

prádelní šňůru uprostřed - symbolicky tím ukážte, že můžeme překonat všechny překážky, abychom 

podpořili právo dětí na hraní. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Hovořte o společenských změnách v jednotlivých zemích, statistikách (např. Obezitě a duševním 

zdraví) a otázkách týkajících se schopnosti dětí hrát si, najít čas a prostor pro hraní a dopad na jejich 

životy. 

Pokuste se zpochybnit některé obavy - jsou skutečné nebo vnímané? 

Jakou měrou mohou být založeny na nedostatečném porozumění hře na straně dospělých? 

Školy by měly vnímat nedbalost jako na největší překážku. Ta totiž způsobuje neschopnost mít 

strategický přístup založený na hodnotách, uvést, jak moc si toho vážíte, plánovat, zaměstnanci, 

zdroje a hodnotit jeho kvalitu, způsobuje více škody než cokoli jiného. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Prádelní šňůra a kolíčky, samolepící bločky (post-its), propisky a nůžky 
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Aktivita 6: Benefity hry ve škole 
 

Cíle: 
2. popsat výhody Školy přátelské k dětské hře 

 

Doba: 25 minut 

 

Aktivita 
 
Představte výhody podpory hry ve školách prostřednictvím PowerPoint prezentace nebo videa. 

Uveďte diskusi se skupinou o možných benefitech podpory hry na školách a nabídněte jim, aby se 

podělili o své vlastní zkušenosti z dětství a podívali se na ně i ze současné perspektivy dospělých. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
K podpoře této aktivity použijte informace z příručky, včetně odkazů na videa. 
 

 
 
 
Pomůcky 
 
Počítač, projektor, ozvučení 

PPT prezentace / video o výhodách hry ve škole 
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Aktivita 7: Kritéria kvality 
 

Cíle: 
 
1. prokázat porozumění projektu CAPS a značce Škola přátelská dětské hře 

4. prokázat porozumění kritériím kvality 

 

Doba: 20 minut 

 

Aktivita 
 
Předložte skupině pět kritérií kvality pro školu přátelskou k dětské hře. Popište každé kritérium, 

zdůvodnění a vysvětlete, co znamenají tři různé stupně. Vedete diskusi se skupinou o těchto 

kritériích a povzbuzujte je, aby se podělili o svůj názor, zejména, co to může pro jejich školu 

znamenat. 

Poznámky pro trenéry 
 
Určitě nebraňte účastníkům, aby uvažovali o svých vlastních školách, ale zmiňte, že o situaci ve své 

škole budou mít možnost podrobněji přemýšlet v modulu 5. 

 
 
Pomůcky 
 
Kopie kritérií kvality 
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Aktivita 8: Celoškolní přístup 
 

Cíle: 
 
5. Prokázat pochopení důvodů, proč je nutné zapojení celé školy 

 

Doba: 25 minut 

 

Aktivita 
 
Požádejte všechny účastníky o vytvoření rychlého seznamu různých zaměstnanců školy. Rozdělte je 

do skupin o 3-5 členech a přidělte jim jednu z vyjmenovaných profesních oblastí tak, aby byly 

všechny pokryty. Požádejte je, aby nejdřív zkusili jednoduše popsat vlastní úhel pohledu na dětskou 

hru ve škole a pokusili se zachytit, jak může ze své perspektivy totéž vnímat diskutovaná profesní 

skupina či jednotlivec. Proveďte brainstorming v malých skupinách o možných způsobech jejich 

vtažení. 

Po asi 15 minutách brainstormingu požádejte skupiny, aby se spojily a každá z nich svou diskuzi v 

rychlosti sdílela s ostatními. 

 

Poznámky 
 
Mezi důležitými zúčastněnými stranami jsou zřizovatel, vedoucí pracovníci školy, učitelé, 

nepedagogičtí zaměstnanci školy, děti, rodiče / pečovatelé atd. Některé  je naprosto zásadní do 

zápasu o dětskou hru vtáhnout, i když to nemusí být na první pohled úplně zřejmé. Patří sem 

například školník nebo úklidový personál,či  zvolení členové rady školy. Každá z těchto skupin může 

potřebovat specifický přístup k zapojení a motivaci k podpoře projektu školy přátelské k dětské hře. 

Téma účasti dětí podrobněji rozebíráme v modulu 9 ve druhé části kurzu. Účastníci těchto základních 

modulů se nemusí zapojit do druhé poloviny kurzu, proto je třeba zajistit, aby se seznámili s 

možnými problémy týkajícími se účasti dětí prostudováním tohoto modulu. 

 
 
Pomůcky 
 
Flipcharty/bílá tabule, popisovač 
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Shrnutí 
 

Cíle: 
- 

Doba: 5 minut 

 

Aktivita 
 
Sdělte skupině, že jste dospěli ke konci prvního modulu. Shrňte, co jste udělali během modulu, a 

zeptejte se skupiny, zda mají nějaké další otázky k tématům nebo zda by se o ně chtěli podělit. 

Ujistěte se, že ví o uspořádání dalších částí, pokud se jich budou účastnit.. 
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Modul 2: Vytvoření časového prostoru a budování kultury, 
která podporuje hru (1) - strategické / bezpečnostní otázky 
 

 

Cíle: na konci setkání budou účastníci schopni 

1. Popsat principy tvorby optimálního prostředí (Zásady, Přístup, Riziko, Znalosti) 

2.  Diskutovat tři hlavní domény Školy přátelské dětské hře (herní čas, hravá pedagogika a 

otevřenost k hravým momentům během školního dne) 

3. Prokázat pochopení úlohy rizika ve hře a rozvíjet přístup, který vnímá jeho prospěšnost 

4. Umět implementovat základní postupy hodnocení rizik. 

5. Vnímat problémy inkluzivnosti hry pro všechny z hlediska času, prostoru a sociálního přijetí. 

 

Shrnutí části 

Tato část se zabývá kritériem kvality 2, písemným prohlášením, které ukazuje, jak škola podporuje 

dětskou hru. Pro zarámování diskuze používá principy PARK (politika, přístup, riziko a znalosti/Policy, 

Access, Risk, Knowledge). Účastníci mohou začít pracovat na písemném prohlášení své vlastní školy, 

přičemž je třeba mít na paměti, že proces vypracování tohoto prohlášení by měl probíhat za účasti 

celé školy. 

 

Poznámky pro trenéry 

 

Děkujeme projektu OPAL UK (Outdoor Play and Learning) za analýzu PARK. Pokud se účastníci chtějí 

dozvědět více, mějte připravené informace a odkazujte se na OPAL. Více informací naleznete na 

následujícím webu: https://outdoorplayandlearning.org.uk 

 

 

https://outdoorplayandlearning.org.uk/
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Aktivita 

& Cíle 

Doba Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 5 minut Úvod: do modulu, energizer Aktivita v celé 

skupině 

 

Aktivita 2 

Cíl 1 

5 minut Principy PARK:  

Předmět: představit čtyři principy - 

zásady, přístup, riziko a znalost 

( Policy, Access, Risk and Knowledge) 

 

Plenární 

zasedání 

PowerPoint 
resources 

PARK principles 

Aktivita 3 

Cíl 1, 2 

20 

minut 

Kodex:  

Předmět: diskutovat o důležitosti 

vytváření Školy přátelské k dětské hře 

a potřeba veřejného písemného 

prohlášení o tom, jak škola podporuje 

dětskou hru(KK 1). Jedná se o čas pro 

hru, herní prostor a svolení ke hře 

napříč všemi třemi doménami 

charakteristickými pro Školu 

přátelskou k dětské hře: čas na hru, 

hravá pedagogika a otevřenost k 

hravým momentům během školního 

dne 

 

Plenární 

zasedání 

Flipchart, markers 

Aktivita 4 

Cíl 1, 4 

20 

minut 

Přístup:  

Předmět: umožnit účastníkům zažít 

speciální potřeby a vyloučení 

Aktivita v celé 

skupině 

 

Provázek / 

tkanina / šátek 

Měkké balónky 

Karty rolí 

Aktivita 5 

Cíl 1, 3 

20 

minut 

Riziko ve hře a přístup založený na 

vážení zisků a rizik:  

Předmět: představit vyhodnocování 

rizik a význam rizika ve hře 

Aktivita v celé 

skupině 

Video 
Lepidlo 
Dva kbelíky 
Balónky 

Přestávka 15 

minut 

Přestávka 

Aktivita 6 

Cíl 1 

20 

minut 

Znalost:  

Předmět: přemýšlet o tom, jaké 

znalosti potřebujeme, abychom mohli 

efektivně podporovat dětskou hru 

Malé skupiny Flipchart, marker 
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Aktivita 7 

Cíl 2 

25 

minut 

Hravá pedagogika:  

Předmět: objevovat, jak může být hra 

zavedena do učebny 

Diskuze v 

malých 

skupinách a 

plenární 

zasedání 

 

Rekvizity pro 
scény 

Aktivita 8 

Cíl 1 

45 

minut 

První kroky k písemnému prohlášení 

vaší školy: 

Předmět: poskytnout účastníkům čas 

na přemýšlení o učení a začít 

přemýšlet o tom, co by mohlo být v 

písemném vyjádření jejich školy 

Účastníci jsou rozděleni do čtyř 

malých skupin. Každá skupina si vezme 

jeden ze čtyř principů (PARK) a zkouší 

o něm přemýšlet ve vztahu k jejich 

škole. Co se dá dělat ve vaší škole? 

Poté sdílejí hlavní body své diskuse s 

ostatními 

Práce v malých 

skupinách a 

následně v 

celé skupině 

Flipcharty, papíry, 
marker 

Souhrn 5 minut Shrnutí Plenární 

zasedání 
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: principy PARK 
 

Cíle: 
1. popis principů PARK (kodex, přístup, riziko, znalost) v originále PARK (policy, access, risk, 

knowledge) 

 

Doba: 5 minut 

 

Aktivita 
 
Začni modul energizerem a představ téma tohoto modulu. 

Krátce představte čtyři principy PARK: zásady, přístup, riziko a znalosti. Nezapomeňte zmínit projekt 

OPAL (Outdoor Play and Learning), který je autorem a vysvětlit odbornou expertízu OPAL pro projekt 

CAPS. Obeznamte účastníky s tím, že v rámci tohoto modulu se budeme věnovat každému z výše 

uvedených principů. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Pro podrobné informace o zásadách PARK použijte příručku. 

 
 
 
Pomůcky 
 
PowerPoint prezentace o principech PARK 
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Aktivita 3: Bezpečnost 
 

Cíle: 
 
1. popis principů PARK (Bezpečnost, přístup, riziko, znalost/Policy, Access, Risk, Knowledge) 

2. diskuze 3 domény Školy přátelské dětské hře (čas ke hře, hravá pedagogika a otevřenost k 

hravým momentům během školního dne) 

 

Doba: 20 minut 

 

Aktivita 
 
Veďte celou skupinovou diskusi o prvním principu PARK: Zásady. Diskutujte o klíčových bodech, 

kterými by se mělo prohlášení zabývat: jak škola podporuje čas, prostor a svolení ke hře ve třech 

doménách Školy přátelské ke hře, kterými jsou: čas ke hře, hravá pedagogika a otevřenost k hravým 

momentům během školního dne. Diskutujte také o důležitosti zapojení celé školy do tvorby tohoto 

prohlášení. 

 

Objasněte rozdíly mezi kodexem, strategií a akčním plánem: 

● Kodex je prohlášení o filozofii, hodnotách a zásadách 

● Strategie je dlouhodobý plán dosažitelných cílů 

● Akční plán je popis podrobných kroků, jak bude strategie předána 

Během setkání povzbuzujte skupinu, aby se podělila o svůj názor na tento problém. 

Poznamenejte si diskusi na flipchart. 

 

Poznámky školitele 
 
Použijte k podpoře této diskuse informace uvedené v příručce v kritériu kvality 2 a ujistěte se, že 

pokrýváte ukazatele v QC 2. Některé země nemusí mít tradici tvorby kodexu na školní úrovni, to je 

důvod proč se v kritériích kvality nazývá „písemné prohlášení“. 

Popište důležitost písemného prohlášení školy o tom, jak škola podporuje hru. Prohlášení by mělo 

být o hodnotách a přesvědčení: to se liší od strategie a akčního plánu. Zdůrazněte, že by měla být 

rozvíjena ve spolupráci, aby všechny zúčastněné strany měly možnost přispět, aby se cítily být 

vtaženy a motivovány k implementaci změn. 

Prohlášení by mělo popisovat, jak má škola v úmyslu vytvořit čas a prostor, a svolení dětem hrát si ve 

škole. Písemné prohlášení pomáhá zúčastněným stranám pochopit, co to pro ně znamená. Kodex 

rovněž působí proti negativnímu tlaku, poskytuje školám argumenty a podporuje jednotnost. Jsou v 
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něm zakotvena všechna zdůvodnění konstruktivního přístupu k riziku. Rozvíjejte diskusi dále ke třem 

doménám školy přátelské ke hře: čas pro hru, hravá pedagogika a otevřenost k hravým okamžikům v 

průběhu školního dne. 

 

 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, zvýrazňovače 
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Aktivita 4: Přístup – pro děti se speciálními potřebami 
 

Cíle: 
 
1. popis principů PARK (kodex, přístup, riziko, znalost/Policy, Access, Risk, Knowledge) 

4. prokázání porozumění otázkám přístupu a rovnosti z hlediska času, prostoru a svolení ke hře je 

nutné 

 

Doba: 20 minut 

 

Aktivita 
 
Připravte si předem karty z poznámek tutora. 

1. Uspořádejte skupinu do kruhu a vyberte 7 lidí, kteří mají mít „speciální potřeby“ podle níže 
uvedeného seznamu. Mezitím dejte zbytku skupiny kartu a požádejte všechny, aby se zařídili 
podle pokynů na těchto kartách. 

2. Vysvětlete, že „budeme hrát házenou“, a že hodíte míč jednotlivcům a ti ho musí hodit zpět 
vám. Házejte míč jednotlivcům, kteří jsou vašimi favority, a vědomě ignorujte ostatní. 

3. Pokračujte ve hře. Hráčům, kteří jsou k vám otočeni zády nebo jsou jinak tělesně postižení, 
řeknete, že se málo snaží nebo, že nejsou dostatečně dobří! 

4. Když skupina začne chápat, co děláte, dokončete hru a povídejte si s nimi o tom, jak se cítili. 
Jak se cítili ti, kteří byli v centru dění? Jak se cítili ti, ke kterým se míč nikdy nedostal? Lidé 
většinou začnou cítit nepohodlí, když vidí, jak jsou ostatní hráči vyloučeni či se s nimi 
nehezky zachází (některé lidé mohou začít porušovat „pravidla“ a házet míč spíše těmto 
lidem než zpět k vám!). 

5. Na závěr vysvětlete, jak důležité jsou pocity lidí. Při práci s dětmi musíme být inkluzivní, 
podporující a spravedliví. Musíme se zaměřit na poskytování přístupu ke hře pro všechny 
děti, aniž by z nich byly vyloučeny kvůli různým faktorům. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Pokud jde o školy, přístup ke hře může znamenat různé věci. 

● Čas: Všechny děti by měly mít rovný přístup k času na hraní. Rutinní péče o děti se 
zdravotním postižením by neměla trvat déle, než si hrají. Nesmíme používat hru jako 
systém odměn nebo jinými slovy, nedostatek hry jako trest. Děti by měly vědět, že mají 
přístup k hracímu času, které není ovlivněno jejich chováním ani jinými faktory. 

● Prostor: Měly by být k dispozici různé herní prostory vhodné pro všechny děti, včetně 
dětí s tělesným nebo mentálním postižením. Děti jsou různé a chtějí hrát různé věci - 
proto by měly mít přístup k celé škále typů her (například: na schovávanou, k lezení, ke 
hře fotbalu, k běhání, k bojovým hrám, k převlekům a k používání různých materiálů 
atd.) 
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Pro 7 osob proveďte následující: 

● Zavažte jednu ruku za jejich záda 

● Zavažte obě ruce za záda 

● Svažte je 

● Dejte jim klapky na uši 

● Nasaďte jim klapky na uši a otočte je zády ke kruhu 

● Svažte jim nohy k sobě 

● Svažte jim paže lokty k sobě 

 

Pro zbytek skupiny rozdejte kartu s instrukcí 

 

Okopírujte dvakrát a rozstřihněte karty: 

KLEKNĚTE SI 
POSTAVTE SE DALEKO OD OSOBY 

HÁZEJÍCÍ MÍČ 

POSTAVTE SE VELMI BLÍZKO OSOBY 
HÁZEJÍCÍ MÍČ 

OTOČTE SE ZÁDY K OSOBĚ HÁZEJÍCÍ 
MÍČ 

KLEKNĚTE SI A MĚJTE JEDNU RUKU 
ZA ZÁDY 

SEĎNĚTE SI DO KRUHU NA ŽIDLI A 
NEVSTÁVEJTE Z NÍ  

SEDNĚTE SI NA PODLAHU 
POSTAVTE SE BLÍZKO OSOBY 

HÁZEJÍCÍ MÍČ 

STŮJTE CO NEJDÁL OD OSOBY 
HÁZEJÍCÍ MÍČ 

DRŽTE ZA RUKU OSOBU VEDLE VÁS 

   

 
Pomůcky: 
Provázek / tkanina / šátek 

Měkké balóny 

Karty s rolemi 
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Aktivita 5: Riziko ve hře a přístup zaměřený na přínos rizika 
 

Cíle: 
 
1.  popis principů PARK (Zásady, přístup, riziko, znalost/Policy, Access, Risk, Knowledge) 

3.  prokázání pochopení významu rizika ve hře a toho, jak rozvíjet přístup zaměřený na přínosy rizika 

v souvislosti s hodnocením rizika 

 

Doba: 20 minut 

 

Aktivita 
 
Představte účastníkům škálu přínosů rizika. Na jednom konci pole je kbelík označený 'RIZIKA' a na 

druhém konci je kbelík označený 'VÝHODY' 

1. Požádejte skupinu, aby se zamyslela nad svými herními vzpomínkami z modulu 1 a 
vzpomněla si na riskantnější a náročnější hry, kterých se jako děti účastnili. Zeptejte se jich, 
zda se cítili být kompetentní podstupovat tato rizika jako děti a jaké to bylo. Požádejte je, 
aby přemýšleli o tom, čím vším jim to bylo dospělý v jejich herních vzpomínkách umožnili - 
možná důvěrou, vírou v kompetenci dítěte? 

2. Vyberte jeden z těchto příkladů nebo konkrétní příklad, jako je lezení na stromech, 
rozdělávání ohně, hraní ve vodě, hraní ve tmě. 

3. Požádejte člena skupiny, aby přišel a “pomohl” vám pomohl s pytlem míčků. 

4. Když vezmeme jeden z jejich příkladů riskantní hry, požádejte skupinu, aby definovala, jaká 
rizika jsou pro tuto konkrétní herní příležitost. Pro každé riziko umístí „pomocník“ míč do 
kbelíku. 

5. Pak se skupiny zeptejte, jaké výhody by tato herní příležitost mohla mít pro děti a mladí lidé. 
„Pomocník“umístí míč pro každou výhodu do druhé nádoby. 

6. Mělo by být jasné, že přínosy převažují nad rizikem, aniž by ovlivňovaly skupinu jejich 
odpověďmi. 

7. Zeptejte se účastníků, co to ukazuje? Že děti mají velké riziko, že jsou ve hře velké výhody. 
Nezapomeňte zmínit přínos prožívání vzrušení z riskování. Zdůrazněte, že nemluvíme o 
nebezpečných činnostech, jako jsou děti, které si hrají na železničních tratích, ale jedná se o 
to, že si rozšiřují své schopnosti a posuzují rizika pro sebe. 

8. Na závěr zdůrazněte, že musíme zajistit bezpečnost dětí před hazardem. Naše role spočívá v 
zajištění kvalitního materiálu a vybavení, které pravidelně kontrolujeme. Staráme se o to, 
aby děti měly příležitost a byly podporovány v zapojení se do riskantních herních příležitostí. 

 

Poznámky pro terenéry 
 
Chcete-li představit téma rizika ve hře, začněte rozlišováním rizik od nebezpečí. 
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● Nebezpečí je něco, co může někomu způsobit nehodu nebo škodu. 
● Riziko je šance na zranění nebo poškození. Rizika jsou nedílnou součástí herních příležitostí. 

Hra ve venkovním prostředí je žádoucí, neboť zahrnuje odpovídající riskantní výzvy. 
 
Uveďte příklad: nebezpečí je hluboká rychle tekoucí voda a riziko může být topící se osoba. Než se 

pustíte dál, ujistěte se, že všichni účastníci rozumí rozdílu mezi hazardem a rizikem. Požádejte 

účastníky, aby identifikovali možná nebezpečí a možná rizika. V následující tabulce je několik dalších 

příkladů: 

 

Riziko Nebezpečí 

Topit se Velká díra 

Popáleniny Stromy 

Podrazení noh Židle 

Spadnutí Hřiště 

Říznutí Nůž 

Ztráta zraku Lasery 

Přejetí Silnice 

Pohmožděniny Fotbal 

Dusení Bazénl 

Zlomeniny Skluzavka 

Vypadávání vlasů Útes 

Špinavé oblečení Malování 

Otrava Lesní plody a houby 

 

 
 
 
Pomůcky 
 
Lepidlo, dva kbelíky, balónky 

 

Cvičení - Škála přínosů rizika (původně použita v rámci projektu VIPER) je možné shlédnout na tomto 

tréninkovém videu http://www.playfriendlyschools.eu/uk 

http://www.viperproject.eu/
http://www.playfriendlyschools.eu/uk
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Aktivita 6: Znalosti 
 

Cíle: 
1.  popis principů PARK (Zásady, přístup, riziko, znalost/Policy, Access, Risk, Knowledge) 

 

Doba: 20 minut 

 

Aktivita 
 
Konečně čtvrtým principem PARKu jsou znalosti. Rozdělte účastníky do malých skupin (3-6 osob / 

skupina) a požádejte je, aby společně přemýšleli o tom, jaké znalosti jsou potřebné k tomu, aby byla 

podpořena dětská hra. Požádejte je, aby si poznamenali svou diskusi. 

Po asi 10-15 minutách diskuse je požádejte, aby se vrátili do velké skupině a sdílejí hlavní body svých 

diskusí. Zjistěte, zda existují podobné myšlenky v různých skupinách. Dělejte si poznámky a shrnujte 

jejich nápady. 

 

Poznámky školitele 
 
Některé z nápadů, jak usnadnit diskusi o znalostech, jsou: porozumění dětství a dětem, znalost toho, 

proč a proč se hra odehrává, reflexní praxe (přemýšlejte o sobě při podpoře hry, uvědomte si, jak vy 

jako osoba ovlivňuje dětskou hru). Připomeňte účastníkům, že školní písemné prohlášení o hře by 

mělo také zahrnovat to, jak škola podpoří zúčastněné osoby, aby si neustále rozvíjely potřebné 

znalosti. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, fixy 
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Aktivita 7: Hravá pedagogika 
 

Cíle: 
 
2. diskutovat o třech doménách školy přátelské k dětské hře (hrací doba, hravá pedagogika a 

otevřenost k hravým okamžikům během školního dne) 

Doba: 25 minut 

 

Aktivita 
 
Tato aktivita se zaměřuje na to, jak si lze hrát ve třídě. Vysvětlete účastníkům, že škola přátelská k 

dětské hře bere v úvahu hravost ve školní třídě v době vyučování stejně jako podporuje hru v době 

pro ni vyhrazené. 

Rozdělte účastníky do malých skupin. Požádejte každou skupinu, aby si vybrali školní předmět 

(matematika, literatura, věda atd.) a přemýšleli o konkrétním tématu v tomto předmětu. Požádejte 

je, aby společně debatovali o tom, jak by se tato témata mohla hravě učit. Mohou použít nápady ze 

svých vlastních postupů - uznávajíc skutečnost, že někteří učitelé již ve své výuce používají hravé 

techniky a nemusí nutně neustále přicházet s novými metodami, pokud pro ně již něco funguje. (To 

samozřejmě neznamená, že by neměli vyzkoušet nové věci!) 

Po asi 5-10 minutách brainstormingu je požádejte, aby vytvořili dramatickou scénu o situaci ve třídě, 

kde je tento předmět vyučován hravým způsobem, a pak je požádejte, aby scénu představili 

ostatním. Mohou také používat nápovědu ke scéně. 

Po prezentaci si shrňte různé myšlenky a veďte diskusi o hravé pedagogice. 

 

Poznáky školitele 
 
Existuje nespočet způsobů, jak učinit aktivity ve třídě hravými. Mnohokrát se stane, že učitelé učí 

způsobem, jakým se naučili a cvičili, aby učili. Myslí si, že hravost a učení nemohou jít ruku v ruce. 

Když vedete diskusi o hravé pedagogice, ujistěte se, jaký postoj k ní účastníci zaujímají. Pokud učitelé 

zastávají názor, že metody, které používají jsou správné a jediné, může být tato diskuze 

kontraproduktivní. Vysvětlete, že tradiční / frontální výuka není špatná věc, která by měla být 

vymýcena, ale spíše bychom měli být otevřeni úvaze o změně našeho postoje, abychom mohli v 

případě potřeby zahrnout hravost. Značka Škola přátelská k dětské hře doporučuje školám, aby 

hravé pedagogiky používaly, je-li to vhodné, ale nevyžaduje to od nich (nicméně doporučuje zvážit 

její použití). 

 
Pomůcky 
 
Pomůckyy pro scénky 
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Aktivita 8: První kroky k písemnému prohlášení vaší školy; a shrnutí 
 

Cíle: 
 
1. popis principů PARK (kodex, přístup, riziko, znalost/Policy, Access, Risk, Knowledge) 

 

Doba: 45 minut 

 

Aktivita 
 
Řekněte účastníkům, že je čas na shrnutí jejich znalostí o modelu PARK a na uvažování o vlastní škole 

s ohledem na čtyři zásady. Sestavte čtyři tabulky, v každé z nich bude umístěn jeden princip (kodex, 

přístup, riziko nebo znalosti). Rozdělte účastníky do čtyř skupin a požádejte každou skupinu, aby 

pracovala na jednotlivých principech této tabulky. Požádejte je, aby zachytili počáteční myšlenky o 

tomto principu týkající se jejich vlastní školy a poznamenali si to. 

Asi po 10 minutách skupinové práce je požádejte, aby se myšlenkově přesunuli do jiné tabulky a 
pracovali s jiným tématem. Udělejte z toho čtyři kola, aby všichni mohli pracovat na všech čtyřech 
principech. Až budou připraveni, požádejte je, aby se vrátili do velkého kruhu a shrnuli hlavní body 
své diskuse pro ostatní. Udělejte si poznámky k této diskusi a připomeňte účastníkům, že se k tomu 
vrátíme v modulu 5. 

Dejte si 5 minut na shrnutí na konci sezení, zeptejte se, zda existují nějaké dotazy / myšlenky / 
problémy, nebo jestli má někdo něco, o co by se s námi rád podělil. 

 

Poznámky školitele 
 
Pokud existuje několik účastníků z jedné školy, měli by spolupracovat, aby mohli společně debatovat 

a učinit první kroky k vlastnímu písemnému prohlášení (QC1). Pokud jsou účastníci z různých škol, 

mohou nějakou dobu pracovat sami a pak sdílet své nápady se svými kolegy, kteří mohou 

poskytnout zpětnou vazbu a další nápady. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipcharty, papíry, fixy 
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Modul 3: Čas na hru a tvorba kultury podporující dětskou 
hru (2) – podněty z praxe 
 

 

Cíle: po absolvování této lekce budou účastníci 

1. schopni prokázat porozumění možnostem vytváření prostoru pro hru o přestávkách 

2. umět se při podpoře hry o přestávkách opřít o znalost principů playworku 

 

Shrnutí lekce 

Tímto modulem začíná představení britského modelu podpory dětské hry. Hravý přístup prostupuje 

celým systémem známky Škola přátelská dětské hře. Interaktviní formou seznamuje účastníky s 

definicí hry jako svobodně zvolenou, osobně řízenou a vnitřně motivovanou činností. Lekce začíná 

představením principů playworku a také článku 31 Úmluvy OSN o právech dítěte. Následuje diskuze 

o možnostech implementace ve vlastní škole. Seznamujeme se zde také s teorií volných věcí coby 

klíčového inventáře herního specialisty. V závěru lekce se v rámci dramatizační aktivity objevují 

odlišnosti v možných reakcích na hrající si děti napříč zúčastněnými skupinami a jednotlivci v rámci 

školy. 

Poznámky pro trenéry 

Základem je dostatečná pestrost připravených volných věcí pro demonstraci. Poodstoupit, dát 

dětem důvěru a nechat je hrát si po svém je náročné. Proto je dobré očekávat široké spektrum reakcí 

na straně účastníků. I když jde o klíčový aspekt známky Škola přátelská dětské hře, mohou se odezvy 

v různých školách různit.    
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Aktivita 

& cíle 

Trvání Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíle 

10  minut Úvod do modulu, energizer Celá skupina  

Aktivita 2 

Cíle 1, 2 

60  minut Principy playworku + Právo na hru:  

Představit principy playworku a článek 

31 Úmluvy OSN o právu dítěte na hru 

Celá skupina, 

prezentace a 

diskuze 

Video 

Letáky 

Aktivita 3 

Cíle 1, 2 

10  minut Souhlas:  

Cíl: prozkoumat problémy vnímání hry 

ze strany dospělých 

Diskuze celé 

skupiny 

 

Přestávka 15 minut Přestávka 

Aktivita 4 

Cíle 1, 2 

30  minut Teorie harampádí (loose parts):  

Cíl: Představit teorii loose parts a 

vysvětlit její význam pro školy usilující o 

získání známky Škola podporující 

dětskou hru 

Skupinová 

dikuze 

Harampádí 

(loose prats) 

Aktivita 5 

Cíle 1, 2 

50  minut Návaznost:  

Odlišnosti ve vnímání dětské hry napříč 

dotčenými skupinami 

Akivita pro 

celou skupinu 

Seznam 

prohlášení 

Shrnutí 5 minut Shrnutí Plenarní asedání  
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Aktivita 1: Úvod 

Aktivita 2: Principy playworku a Právo na hru 
 

Cíle: 
 
1. prokázat porozumění přístupu k podpoře hry o přestávkách 

2. diskuze o možném využití principů playworku při podpoře hry o přestávkách 

 

Doba: 70 minut 

 

Aktivita 
 
Zahajte energizerem a úvodem do modulu 

Vysvětlete účastníkům, že se tento modul zaměřuje na principy hry a právo dětí na hraní. Začněte 

tím, že ukážete video o principech hry, poté je požádejte, aby se rozdělili do dvojic (nebo malých 

skupin, v závislosti na počtu účastníků) a požádejte každý pár, aby přemýšleli o jedné ze zásad nebo 

o článku 31 a možných souvislostech. Poskytněte jim 5-10 minut na diskusi a poté požádejte 

všechny, aby se vrátili do velkého kruhu a podělili se o myšlenky. Poskytněte jim podklady k 

principům a také k článku 31 o právu na hru. Požádejte účastníky o vlastní přístup ke všem zásadám 

a článku 31. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
V tomto případě jde o delší diskuzi, která poskytuje příležitosti k prohloubení znalostí o 

myšlenkovém pozadí podpory svobodně volené dětské hry.  Využijte tento čas, abyste se ujistili, že 

účastníci správně rozumějí principům a přemýšlejí o svém vlastním přístupu k nim. 

Pro snadnou orientaci v průběhu kurzu se doporučuje, aby se ve školicí místnosti vyvěsily plakáty s 

Principy playworku. Tyto zásady ustanovují profesionální a etický rámec pro hru ve Velké Británii. 

Popisují, co je na hře a playworku jedinečné, a poskytují perspektivu hry pro práci s dětmi a mladými 

lidmi. Jsou založeny na uznání, že schopnost dětí a mladých lidí pro pozitivní vývoj bude posílena, 

pokud bude poskytnut přístup k nejširšímu spektru prostředí a možnostem hraní. 

 

Doporučujeme shlédnutí videí 

https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8 

https://www.youtube.com/watch?v=DSuJtzpSj84   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8
https://www.youtube.com/watch?v=DSuJtzpSj84
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Principy playworku1
 

 

1. Všechny děti si potřebují hrát. Potřeba hrát si je vrozená. Hra je biologickou a 
psychologickou potřebou, která má zásadní význam pro zdravý vývoj a osobní pohodu 
jedince. 

2. Hra je svobodně zvolená, osobně řízená a vnitřně motivovaná činnost. To znamená, že 
děti si samy určují a kontrolují obsah a záměr hry pomocí vnímání vlastních instinktů, 
myšlenek a zájmů. Hrají si svým vlastním způsobem a z vlastních důvodů. 

3. Hlavním záměrem a podstatou playwork je podpora a usnadnění herního procesu. 

4. Pro playwork specialistu je hra prioritou a proto šíří povědomí o významu svobodně 

zvolené hry. 

5. Úlohou playwork specialisty je podporovat děti při vytváření herního prostoru. 

6. Reakce playwork specialisty na hru dětí a mládeže musí být založena na výborných 
znalostech celého herního procesu a reflektivní praxi. 

7. Playwork specialisté si musí být vědomi svého vlastního vlivu na herní proces a také 

vlivu hry dětí na herního specialistu. 

8. Playwork specialista musí vybrat takový způsob intervence, který umožní rozšířit hru. 
Veškeré zásahy playwork specialisty musí vyvažovat možná rizika hry a jejich přínosy pro 
vývoj a osobní pohodu dětí. 

 

Zásady kurzu vycházejí z Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, která 

v Článku 31 stanoví: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný čas, 

na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku“ 

 

Úmluva OSN o právech dítěte na hru 
Zásady kurzu vycházejí z Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, která 

v Článku 31 stanoví: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný čas, 

na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku“ 

Úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte Článek 31 

 
 
Pomůcky 
 
Videa, tištěné materiály 

                                                           
1
Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005 
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Aktivita 3: Svolení ke hře 
 

Cíle: 
 

1. ukázat porozumění přístupu k podpoře hraní dětí v době přestávek 

2. diskutovat o tom, jak mohou být zásady hry použity při podpoře dětské hry o přestávkách 

 

Čas: 10 minut 

 

Aktivita 
 

Škola přátelská ke hře je o vývoji kultury, která podporuje samoorganizované hry dětí. Kritéria kvality 

o tom hovoří z hlediska tří klíčových aspektů: času, prostoru a povolení ke hře. Po prostudování 

zásad práce a článku 31 Úmluvy OSN zařaďte krátkou diskusi se skupinou o myšlence souhlasu ke hře 

a o tom, co by to pro jejich školy mohlo znamenat. 

Vysvětlete skupině, že pocit dětí, že mají svolení ke hře, je do značné míry ovlivněna kulturou školy, 

která zahrnuje jak postoj dospělých pracujících s dětmi (včetně pedagogických i nepedagogických 

pracovníků, jakož i vedení škola) a prostor, také fyzické prostředí: pokud prostor podporuje hraní, je 

to cítit v atmosféře, a to se odvíjí od svolení, že je v pořádku si hrát. 

Poznámky pro trenéry 
 
Pro školy existuje vazba mezi svolením ke hře a resiliencí. Školy a dospělí často litují ztráty odolnosti 
u dětí, ale ve skutečnosti většina škol neprokazuje institucionální resilienci, a proto ji nemůže předat 
dále. Školy by se měly naučit odolávat počasí, zraněním a nečistotám. To se promítne do souhlasu 
dětem zažít počasí v jeho proměnlivosti, zažít špínu a bolest. 

 
 
Pomůcky 
 
žádné 
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Aktivita 4: Teorie stimulujících materiálů 
 

Cíle: 
1. ukázat porozumění jak podpořit dětskou hru 

Čas: 30 minut 

 
Aktivita 
 
Představte aktivitu tím, že teorie hru stimulujících materiálů je ukázkou přístupu k podpoře hry. 

Stručně představte teorii a několik příkladů malých i velkých předmětů, které jsou k dispozici, a 

vyzvěte je, aby si s nimi hráli. Pokud se snaží vědět, co dělat, možná budete muset vyzvat, možná 

mluvit o různých typech hry (např. symbolické). 

Veďte diskusi o tom, jaké předměty a materiály by mohly být vhodné pro podporu dětské hry v 

malých skupinách. Požádejte účastníky, aby přemýšleli o své vlastní škole: zda už používají některé 

druhy stimulujících materiálů, jaké by mohly být problémy s jejich dostupností dětem. Diskutujte 

společně s účastníky o možných zdrojích získání předmětů pro své školy (např. Požádejte rodiče, aby 

přivezli předměty, dohodli se s továrnami na získání zbylých materiálů, diskutovali s recyklačními 

středisky o možné spolupráci atd.). 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Tuto aktivitu realizujte pomocí materiálů v příručce. Zdůrazněte důležitost velkého množství 

stimulujících materiálů různých velikostí, které lze snadno doplnit. Možná budete také chtít 

diskutovat o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví se zdroji, odvolávat se na rozdíl mezi rizikem a 

nebezpečím a na to, jak provést hodnocení rizika a prospěchu u darovaných zdrojů, které budou 

použity mnoha způsoby. 

 
 
Pomůcky 
 
Řada různorodých předmětů, velkých i malých, je-li to možné. 

Část v příručce o stimulujících materiálech 
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Aktivita 5: Návaznost   
 

Cíle: 
 
ukázat porozumění přístupu k podpoře dětské hry o přestávkách 
diskutovat o tom, jak mohou být zásady hry použity při podpoře dětské hry o přestávkách 
 

Čas: 50 minut 
 

Aktivita 
 
Účastníci přebírají roli různých „zúčastněných stran“ školy (může jich být několik ze stejné skupiny 
zúčastněných stran, které mohou představovat různé postoje): 

 učitel 

 dozor 

 asistent 

 školník 

 ředitel školy 

 rodič 

 místní samospráva 

 dítě 

 školní infrastruktura (chodba, zeď, plot atd.) 

 zvířata a rostliny ve školním dvoře 

 lidé žijící v blízkosti školy atd. (Můžete také požádat účastníky, aby přišli s dalšími 
„zainteresovanými stranami“) 

 
Přečtěte si každé prohlášení (viz níže uvedené poznámky pro učitele - pokud diskuse budou příliš 
dlouhé, nemusíte si každé z nich přečíst, můžete si vybrat ty výroky, které považujete za 
nejvhodnější), a požádat každého účastníka stát v řadě kontinua podle toho, jak jsou šťastní / 
nešťastní s tímto tvrzením (podle svých rolí!). 
 
Jakmile se umístí, „pohovořte“ s některými z nich napříč spektrem, aby řekli, proč stojí tam, kde jsou, 
a vedli krátkou diskusi o každém prohlášení. 
 
Nyní je instruujte, aby nafoukli balón do velikosti, která souvisí s jejich vlivem na kvalitu hry ve 
školách. Kde jsou koncentrovány větší podíly vlivu? 
 
Na závěr shrňte hlavní body diskusí a propojte je zpět s principy hry a právem dětí na hraní. 
Ukončete modul a zeptejte se na jakékoli myšlenky nebo dotazy a potvrďte opatření pro další modul. 
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Poznámky pro trenéry 
 
Cílem této aktivity je pokračovat v reflexi / diskusi o různých perspektivách různých zúčastněných 
stran, zejména pokud jde o školní kulturu při podpoře dětské hry. 
 
Seznam příkazů pro řádek kontinua (můžete přijít is dalšími výpisy): 
 

 Dítě hraje v bahně 

 Děti si hrají na školní chodbě tygra 

 Některé děti si hrají „pravda, pusa nebo odvaha“ 

 Během přestávky se dvě děti perou 

 Některé děti lezou na strom ve školním dvoře 

 Tři děti stříhají žížaly 

 Některé děti vybízejí další dítě, aby skočilo z poměrně vysoké zdi 

 Děti mluví vzrušeně a nadávají 

 Skupina dětí bojuje na školním dvoře 

 Některé děti spojují školní lavice, aby vytvořily překážkový kurz 

 Skupina dětí vytváří „kapelu“ a dělá hudbu s různými „nástroji“ (tlučou objekty do jiných 
objektů) 

 

 
 
Pomůcky 
 
Seznam výroků 
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Shrnutí 
 

Cíle: 
- 
Čas: 5 minut 

 
Aktivita 

 
Nechte skupinu se posadit do kruhu a řekněte jim, jste dospěli ke konci prvního modulu. Shrňte, co 

jste udělali během modulu, a zeptejte se skupiny, zda mají nějaké další otázky k tématům nebo zda 

by se o ně chtěli podělit. Pokud se účastní, ujistěte se, že mají informace pro příští lekci. 
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Modul 4: Prostor pro hru 

 
 

Cíle: účastníci budou připraveni 

1. demonstrovat pochopení toho, jak prostor / čas / kultura jsou provázány při podpoře a / 

nebo omezování hry 

2. prokázat porozumění pojmu affordance 

3. popsat klíčové prvky kvalitního prostředí pro hru, které mohou podporovat řadu herních 

forem 

4. popsat metody, které lze použít k mapování prostoru a vysvětlit, jak mohou podpořit 

dětskou hru 

Shrnutí relace 

Tento modul poskytuje představu o tom, jak prostor funguje pro podporu a / nebo omezení dětmi 

organizované hry. Odhlíží od porozumění hře jako diskrétní činnosti vázané na čas a prostor, a 

uznává, že se dětská hra může zrodit kdekoli a kdykoli. Děti budou hrát kdekoli a kdykoli, pokud 

vzniknou vhodné podmínky, a tento modul představuje nástroje, které pomáhají dospělým těmto 

podmínkám věnovat pozornost. Představuje koncept afordancí (z environmentální psychologie), 

reviduje teorii volných věcí a nabízí jednoduchý praktický způsob, jak vytvořit otevřený prostor pro 

hraní s využitím každodenních zdrojů. Poté nabízí rozsáhlou aktivitu, od které se mohou školy odrazit 

při mapování míst pro hru.  Školy, cvičení, které zvažuje obsahové a okolní ukazatele pro prostor 

určený k podpoře široké škály herních forem. A konečně, pokud čas, může lekce stručně představit 

způsoby dokumentování toho, jak vesmír funguje pomocí mapování a dalších kreativních přístupů, 

podrobněji revidovaných v modulu 9. 

Poznámky pro trenéry 

Přestože se tato lekce zaměřuje na prostor pro hru, je třeba zdůraznit, že tato oblast nefunguje 

izolovaně od času a kultury (QC 3 a 5). Prostorová perspektiva do uvažování o hře vnáší oproti 

tradičním psychologickým výkladům hry trochu jiný úhel pohledu. Ten je důležitý pro chápání hry 

jako svobodně zvolené a osobně zaměřené činnosti. Aktivita 6 využívá pomůcky, jejichž shromáždění 

může vyžadovat určitý čas. 
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Aktivita & 

cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 10 

minut 

Úvod:  

Záměr: shrnout a zdůraznit všechny 

myšlenky a otázky z předchozích lekcí 

nebo praxe; představit nový modul 

Diskuze v celé 

skupině 

PowerPoint 

Aktivita 2 

Cíle 1 

20 

minut 

Hádej kolik:  

Záměr:  Ukázat, že „herní 

prostor“ nemusí být nutně vyhrazeným 

prostorem (nebo časem), děti si hrají 

kdekoli a kdykoli to podmínky dovolí 

Malé 

skupiny/velká 

skupinová hra; 

skupinová diskuze 

Flipchart/bílá 

tabule a 

propisky, 

otázky 

Aktivita 3 

Cíle 1 

10 

minut 

Hra spíše jako náhodně zrozená 

možnost než jako časově / prostorově 

vázaná aktivita: Záměr: další rozvíjení 

tematické linie, přesunutí pozornosti od 

„poskytování hry“ k pohledu na 

podmínky, které podporují její vznik 

Ilustrativní 

příběh; krátká 

přednáška 

PowerPoint; 

odpovídající 

kapitola v 

příručce 

Aktivita 4 

Cíle 2 

10 

minut 

Dostupnost:  

Záměr: představit užitečnou 

konceptuální pomůcku, která nám 

pomůže odhlédnout se od „poskytování 

hry“ k podmínkám, které jej podporují 

Přednáška PowerPoint; 

odpovídající 

kapitola v 

příručce 

Aktivita 5 

Cíle 1, 2 

35 

minut 

Stavba bambusového doupěte:  

Záměr: Praktická ukázka vytvoření 

prostoru, kde si děti mohou hrát 

nepředepisaným způsobem. Napříč 

aktivitou je vhodné opakovat zavedené 

koncepty (Affordance, volné věci, různá 

použití různými dětmi, dětmi samými 

organizovaná hra) 

Velká a/nebo 

malá skupina pro 

praktickou 

aktivitu 

 

Podpora diskuze 

kolem stavění 

obydlí 

25 

bambusových 

holí (zahradní 

typ), 

50 velkých 

sponek na 

papír, 

izolační páska, 

kolíky; pak řada 

„pokrývačských

“ zdrojů – 

šátky, povlaky, 

látky apod. 

Příslušné oddíly 

příručky (vč. 

pokynů) 
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Přestávka 15 

minut 

Přestávka 

Aktivita 5 

6 

Cíle 3 

60 

minut 

Klíčové vlastnosti kvalitního herního 

prostoru: směrem k nástroji auditu:  

Záměr: Začít budovat postup hodnocení 

toho, jak prostor podporuje / omezuje 

hru. Tato aktivita pochází z Hughese 

(1996) „Otázka kvality“ 

Rozšířená cvičení 

pro malé skupiny 

/ velké skupiny 

Otázky; listy 

papíru; flip 

chart nebo 

whiteboard  

Aktivita 6 

7 

Cíle 4 

10 

minut 

Stručný úvod do kritické kartografie: 
Záměr: představit náměty pro 
dokumentování prostoru jako nástroje 
pro organizační rozvoj. V této fázi jde 
jen o uvedení do problematiky, která se 
znovu objeví v modulu 9 

Talk; if time, 

begin a map of 

the outdoor or 

indoor space for 

play time 

PowerPoint; 

Pro plné cvičení 

- papír, barevná 

pera, post-it, 

alu fólie 

Aktivita 8 

Cíle 1, 2, 

3, 4 

5 

minut 

Prostorové audity: co se dá na vašem 

prostoru měřit? 

Záměr: představte přístup pomocí 

indikátorů z aktivity „Otázka kvality“ a 

námětů z kritické kartografie. S tím 

mohou účastníci začít pracovat ve své 

vlastní škole 

Povídání Použijete v 

modulu 9 

Shrnutí 5 

minut 

Shrnutí Plenarní diskuze  
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: Hádej kolik? 
 

Cíle: 
prokázat porozumění tomu, jak se prostor / čas / kultura potencují při podpoře a / nebo omezování 
hry 

Čas: 30 minut 
 

Aktivita 
 
Úvod do modulu: poskytuje čas na probrání a vyzvednutí všech podnětů a dotazů z předchozích 
lekcí. Chcete-li diskusi usnadnit, položte otevřené otázky, například nějaké myšlenky, dotazy nebo 
„aha!“ Momenty z předchozích lekcí? Máte nějaké problémy, které vyvstávají pro vaši školu? (5-10 
minut) 
 
Hádej kolik? (20-25 minut) 
 
Cílem tohoto cvičení je ukázat, že „herní prostor“ nemusí být nutně vyhrazeným prostorem (nebo 
časem): děti si hrají kdekoli a kdykoli to podmínky dovolí. 
 

Poznámky pro trenéry 
 
Rozdělte skupinu na 3 nebo 4 menší skupiny asi 4-8 osob. Vysvětlete, že položíte řadu otázek o 

dalších lidech v místnosti a skupina souhlasí s jejich odpovědí. Měli by si zapsat své odpovědi. 

Například na otázku „Kolik lidí v místnosti mají děti?“ Skupina hádá, kolik lidí v místnosti má děti. 

Otázky: 

● Kolik lidí v místnosti si myslíte, že mají děti? 

● Kolik lidí v místnosti si myslíte, že si při hraní zlomili nějakou kost? 

● Kolik lidí v místnosti myslíš, že udělali něco, o čem věděli, že by si s tím neměli hrát? 

● Kolik lidí v místnosti má podle vás odpovědnost za hraní dětí? 

● Kolik lidí v místnosti si myslíte, že žijí do dvou minut chůze od hracího prostoru? 

Dotazy zapište na tabuli / flipchart se sloupci pro odpovědi z každé skupiny. Zeptejte se lidí na jejich 

odpovědi a zaznamenejte je na tabuli. Pokud je čas, nechte konverzaci rozvíjet kolem témat. Klidně 

se pro začátek můžete tvářit,  jako by existovaly správné / nesprávné odpovědi a aktivita mohla mít 

svého vítěze. 

Skutečným smyslem cvičení je však říci, že každý má odpovědnost za hru dětí (protože všichni mají 

odpovědnost za děti) a že každý žije do 2 minut chůze od hracího prostoru: herní prostor je místo, 

kde si hrají děti, a protože děti budou hrát kdekoli a všude, budou-li mít podmínky (např. auto, 

supermarket), pak je všude potenciálně hrací prostor. To má rozšířit uvědomění, že hra nenastane 

jen v určených časech a prostorech, ale je to prostě dětský způsob interpretace světa. Tuto premisu 

ilustruje úvodní příběh v následující aktivitě. 
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Pomůcky 
 
PowerPoint 

Flip chart/tabule a fixy 

Otázky 
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Aktivita 3: Hra jako nahodile se objevující dispozice oproti činnosti vázané 
na čas / prostor 
 

Cíle: 
 
prokázat porozumění tomu, jak se prostor / čas / kultura potencují při podpoře a / nebo omezování 
hry 
 

Čas: 10 minut 
 

Aktivita 
 
Tato aktivita používá příběh jako základ pro ilustraci toho, jak se hra může objevit, kdykoli jsou 
podmínky správné. Možná budete chtít podat svůj vlastní příběh o momentu hraní, který se objeví v 
prostoru, který není navržen jako „prostor pro hraní“. Zde je jeden příběh2: 

Cestuji vlakem přes centrální Londýn. Je to druh vlaku s posuvnými dveřmi, které se otevírají do velké 
předsíně s pólem uprostřed. Je časné odpoledne, takže předsíň je bez dojíždějících do dopravní špičky. 
Holčička nastoupí do vlaku. Je jí asi 6 nebo 7 let a nosí dlouhou sukni a jiskřivé boty. Tyč ve středu 
vagonu je neodolatelná. Popadne ji, zatočí se kolem, pak se pustí, roztočí se a její sukni se rozvlní. Tím 
jsem byl tak okouzlen, že jsem ten příběh doplnil o hashtag #momentswherelifefeelsgood. 

Toto je každodenní okamžik ztělesněné radosti, nakažlivý pro lidi, jako jsem já, kteří věnují pozornost 
tomu, jak se děti pohybují ve svém prostředí. A na tom záleží. Velmi. Je velmi běžné, tak běžné, že 
obvykle dospělí těmto okamžikům věnují velmi malou pozornost. Kouzlo je často v obyčejných věcech. 

Použijte příběh k ilustraci dvou věcí: 

1. Děti budou hrát kdekoli a všude, budou-li k tomu podmínky. Jejich přístup ke světu je odlišný 
od přístupu dospělých. Vagon vlaku nebyl navržen jako herní prostor, ale momentální 
kombinace dívčí ztělesněné touhy cítit závrať, prázdný prostor, tyč, poznání, že její sukně se 
bude vlnit a její boty jiskří, když se točí, a očekávané potěšení, které nabízí - to vše se spojí, 
aby vytvořilo herní prostor pro ten okamžik. To znamená odklonit se od vnímání prostoru 
jako inertního a neutrálního kontejneru. Akce se zrodí, když se potká akční potenciál věcí, 
prostoru a lidí ve správném čase. Děti jsou obecně vnímavé k těmto možnostem oživení 
života. Dalo by se říct, že si dovedou hrát v mezerách, které zůstanou v dospělém uspořádání 
času a prostoru. Tyto okamžiky jsou krásně obyčejné a velmi důležité. 

2. Příběh také ilustruje revitalizující sílu příběhu. Můžeme mít všechny vědecké důkazy, které se 
dají shromáždit a postoje lidí se nezmění. To příběhy mohou okouzlit, mohou poskytnout 
živé příklady, mohou se zaměřit na detaily každodenního života. Dotýkají se lidí jinak než 
prezentace vědeckých důkazů. Příběhy poskytují zaměstnancům školy, možnost dělit se 
spolu o to, jak jejich sdílené prostory podporují zrození hravých momentů, jaký jsme 
sledovali u dívky ve vlaku. 

 
                                                           
2
  From Russell, W. (2018) Thinking a little differently about resilience and play, in Russell, W. and Schuur, K. 

(eds) The Strength of European Diversity for Building Children’s Resilience through Play and Drama: A collection 
of articles from the EU Erasmus Plus ARTPAD project 2015-2018, Gloucester: University of Gloucestershire, 
available at http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-of-Articles-Final-
28-08-18.pdf  
 

http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-of-Articles-Final-28-08-18.pdf
http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-of-Articles-Final-28-08-18.pdf
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Poznámky pro trenéry 
 
Účelem této aktivity je přesunout pozornost od „poskytování hry“ k pohledu na podmínky, které 
podporují její vznik, spolu s ilustrováním síly příběhů a příkladů. 

 
 
 
Pomůcky 
 
PowerPoint, pokud je to žádoucí, není nutné 
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Aktivita 4: Affordance 
 

Cíle: 
 
demonstrovat porozumění konceptu affordancí 
 

Čas: 10 minut 
 

Aktivita 
 
Představte tuto krátkou přednášku s tím, že myšlenka affordancí je užitečným koncepčním 

nástrojem, který nám pomáhá odhlížet od „poskytování hry“ k podmínkám, které ji podporují. 

Koncept pochází z environmentální psychologie a původně z práce Jamese J Gibsona3, přičemž 

současní vědci, jako je Marketta Kyttä4, pracují specificky s dětmi. Krátce si promluvte o konceptu. 

Požádejte skupinu, aby přemýšlela o vlastnostech svých dětských hřišť a o tom, co umožňují (celá 

skupinová krátká diskuse). 

Poznámky pro trenéry 
 
3518/5000 

Tato aktivita používá příběh jako základ pro ilustraci toho, jak se hra může objevit, kdykoli jsou 

podmínky správné. Možná budete chtít podat svůj vlastní příběh o momentu hraní, který se objeví v 

prostoru, který není navržen jako „prostor pro hraní“. Zde je jeden příběh: 

Cestuji vlakem přes centrální Londýn. Je to druh vlaku s posuvnými dveřmi, které se otevírají do 

velké předsíně s pólem uprostřed. Je časné odpoledne, takže předsíň je bez dojíždějících do dopravní 

špičky. Mladá dívka nastoupí do vlaku. Je jí asi 6 nebo 7 let a nosí plnou sukni a jiskřivé boty. Pól ve 

středu vestibulu je neodolatelný. Popadne to a trochu se točí kolem, pak se pustí a udělá plné 

zkroucení a její sukni se vlní. Tím jsem byl tak okouzlen, že jsem ten příběh doplnil o hashtag 

#momentswherelifefeelsgood. 

Toto je každodenní okamžik ztělesněné radosti, nakažlivý pro lidi, jako jsem já, kteří věnují pozornost 

tomu, jak se děti pohybují ve svém prostředí. A na tom záleží. Velmi. Je velmi běžné, tak běžné, že 

obvykle dospělí těmto okamžikům věnují velmi malou pozornost. A ve své samotné ordinaritě 

spočívá magie. 

Použijte příběh k ilustraci dvou věcí: 

Děti budou hrát kdekoli a všude, budou-li podmínky správné. Jejich přístup ke světu je odlišný od 

                                                           
3
 Gibson, J. J. (1979) The ecological approach to visual perception, Boston, MA: Houghton, Mifflin and 

Company. 
 
4
 Kyttä, M. (2004) ‘The Extent of Children’s Independent Mobility and the Number of Actualised Affordances as 

Criteria for Child-friendly Environments’, Journal of Environmental Psychology, 24, pp. 179-198. 
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přístupu dospělých, a to bude dále prozkoumáno v další části modulu. Vestibul vlaku nebyl navržen 

jako herní prostor, ale momentální kombinace (to, co někteří lidé nazývají „shromáždění“) dívčí 

ztělesněné touhy cítit zkroucení, prázdný prostor, pól, poznání, že její sukně se bude vlnit a její boty 

jiskří, když se točí, a očekávané potěšení, které nabízí - to vše se spojí, aby vytvořilo herní prostor pro 

ten okamžik. To znamená odklonit se od vnímání prostoru jako inertního a neutrálního kontejneru 

pro akci směrem k něčemu, co je vytvářeno prostřednictvím takových shromáždění a setkání. 

Obecně jsou děti ostražité k těmto možnostem oživení života (tomu, čemu bychom říkali „hrát“) v 

prasklinách, které zůstaly v dospělém uspořádání času a prostoru. Tyto momenty jsou velmi běžné a 

velmi důležité. 

 

Příběh také ilustruje sílu vyprávění: to je to, co přináší věci k životu. Můžeme mít všechny vědecké 

důkazy, které můžeme shromáždit, ale příběhy mohou okouzlit, mohou dát příklady, mohou se 

zaměřit na detaily každodenního života. Dotýkají se lidí jinak než způsobem vědeckých důkazů. 

Příběhy jsou důležitým způsobem pro zaměstnance školy, aby se podělili o to, jak jejich prostory 

pracují na podpoře momentů hraní jako zkroucená dívka ve vlaku. 

Při vysvětlení se můžete opřít o pracovní sešit. Můžete použít termíny, jako je možnost, potenciál, 

rozmanitost. Ujistěte se, že zdůrazňujete, že afordance nelze předpokládat, že nejsou stejné jako 

účely věcí zamýšlené designéry: Poskytnutí „pódia“ na vašem hřišti nemusí nutně znamenat, že ho 

děti použijí k divadlu nebo jiným představením. Koncept se týká jedinečného dynamického a 

percepčního vztahu prostředí a jednotlivce v daném okamžiku. Při výkladu oblastí činnosti, které 

popisuje Kyttä zdůrazněte, že dospělí nemohou poskytnout pole volné akce, protože by se z toho 

stalo pole propagované akce. Tato myšlenka je zásadní pro pochopení vztahu mezi plánováním a 

hrou dětí. Možná budete chtít tuto aktivitu rozšířit a požádat účastníky, aby šli ven a zvážili možnosti 

hraní ve venkovním prostoru. 

 

 
Pomůcky 
 
PowerPoint, příslušné kapitoly v příručce 
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Aktivita 5: Budování bambusového doupěte5 
 

Cíle: 
 
demonstrovat porozumění jak prostor/čas/kultura v kombinaci potencují a/nebo potlačují hru 
 
demonstrovat porozumění konceptu afordancí 
 

Čas: 35 minut 
 

Aktivita 
 
Jedná se o jednoduchý a účinný praktický nástroj pro vytvoření potenciálního „herního prostoru“ a 

také umožňuje průběžnou diskusi o pojmech hry (volně zvolené? Relační? Mimořádné? 

Samoorganizace?), Volných částech, náhradách, herní přístup k ponechání prostoru otevřeného pro 

cokoli, co by se mohlo objevit. 

● Ukažte, jak postavit doupě. 

● Pokud je dostatek času a pomůcek, malé skupiny si pak postaví vlastní doupata; pokud ne, 

mohou zkusit modifikovat poskytnuté. Zaměřit se pak mohou na interakce nebo změny 

atmosféry doupěte. V případě potřeby lze aktivitu provést venku. 

● Po celou dobu povzbuzujte diskusi o klíčových pojmech hraní, volných věcech, herním 

potenciálu věcí, míst a situací, přizpůsobování zdrojů různým dětem (rovnost / rozmanitost). 

● Mluvte také o tom, že prostor přesahuje fyzické funkce: navrhněte, jak by různé zdroje 

(například světýlka nebo černé odpadkové pytle) daly doupěti jinou atmosféru. 

● Jak by námět mohli použít ve svých vlastních školách? 

 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Tato aktivita je praktická a také poskytuje příležitost k diskusi o klíčových pojmech, protože účastníci 

se zapojují do zdrojů. Dokončená konstrukce je robustní, lehká a lze ji používat uvnitř i venku. Pokyny 

pro stavbu rámu: 

● Vyberte si velikost tyčí, aby vyhovovala vašemu prostoru a dětem. Například, 1,2 m tyče 

vytvářejí doupě s vnitřním průměrem podlahy asi 2 m. Tyče, které měří 2,4 m, vytvoří 

dostatečně vysokou chýši, aby uvnitř dospělý člověk mohl pohodlně stát. K vytvoření rámu 

budete potřebovat asi 5 lidí. 

                                                           
5
Tato aktivita je přizpůsbena podle activity z the Play Way trenérovy poznámky, vytvořena jako součást 

projektu podpořeného evropskou unií  European-funded VIPER project (University of Gloucestershire), první 
vydání v 2012 a vymysleno PACT Birmingham/Play Resource Co. 
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● Připravte si tyče: připevněte kancelářskou sponku na konec každé hůl izolační (nebo 

maskovací) páskou tak, aby vytvořila smyčku. Vezměte 15 tyčí a použijte je k vytvoření 5 

plochých trojúhelníků tím, že spojíte rohové smyčky dohromady pomocí provázku. 

● Svázané trojúhelníky položte na podlahu tak, aby vnitřní prostor tvořil 

pětiúhelník. Spojte vnitřní dotýkající se rohy dohromady pomocí smyček. 

Pospojujte tyčemi horní vrcholy trojúhelníků do uzavření kruhu. 

● Vemte zbývajících pět tyčí a svažte je všechny jedním koncem do vějíře. 

● Někdo vyšší tyče za svázaný konec uprostřed kruhu zvedne a ostatní 

navazují volné konce tyčí k vrcholům trojúhelníků tvořících kruh. Přivázáním 

všech pěti tyčí vějíře se uzavře klenba a samonosná kostra doupěte stojí! Je 

robustní, ale ne dost pevná, aby po ní šlo šplhat  nebo se houpat. 

● Ozdobte doupě tím, co je po ruce. Experimentujte s různými materiály pro 

výrobu prostor, které jsou například relaxační (polštáře, textilie), tmavé 

(odpadkové pytle) atd. 

 

 
 
Pomůcky 

● 25 zahradních bambusových tyčí 

● 50 velkých sponek na papír 

● izolační páska 

● provázek 

● kolíky 

● dostatek materiálu jako jsou textilie, plachty, vyřazené padáky, netkaná textilie,  velké černé 

odpadkové pytle, světýlka, balónky, polštáře, přírodní materiály (listy, větvičky atd.) atd. atd. 

atd. 
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Aktivita 6: Klíčové vlastnosti kvalitního herního prostoru: směrem k 
nástroji auditu 

 

Cíle: 
 
popsat klíčové prvky kvalitního prostředí pro hru, které mohou podporovat řadu herních forem 
 
 

Čas: 60 minut 
 

Aktivita 
 
Tato aktivita je převzata od Boba Hughes '(1996) Otázka kvality6. Zavádí zkratku IMEE (Intuition. 

Memory, Experience, Evidence),(Intuice, Paměť, Zkušenost, Fakta) jako nástroje pro plánování a 

auditování. Série otázek z pohledu dětí a dospělých směřuje k formulování environmentálních 

indikátorů kvality herního prostředí. 

Uveďte aktivitu rychlou rekapitulací dosud představených klíčových myšlenek, tj. Hra vychází ze 

setkání s tím, co je po ruce (lidé, fyzické a imaginární předměty, chuť, atd.) A kdykoli to podmínky 

dovolí; reakce dětí na prostředí se liší od dospělých; dospělí to při vytváření herních prostorů a 

příležitostí musí být počítat s tím, že není dopředu jisté, jak je děti použijí.   

Stručně nastolte otázku, co se stane, když se ptáme dětí na jejich herní preference (zdá se to 

demokratické, ale nechte položenou otázku viset - požádejte je, aby ji při tomto cvičení pamatovali). 

Představte IMEE (Intuice, paměť (nebo hraní našeho vlastního dětství), zkušenosti (práce s dětmi při 

hraní) a fakta (to, co říkají důkazy a literatura). Všechna čtyři slova jsou důležitá. 

Připravte Seznam 1: Očima dítěte 

Samostatná práce. Navrhněte přibližně 20 zakončení věty: V hracím prostoru podle mých představ 

by se mělo dát: („běhat“ nebo „skrýt“ nebo „cítit se v bezpečí“. Poskytněte 15-20 minut. 

Pojmenujte konceptuální témata ze seznamu 1 a vytvořte Seznam 2. Mohou se zde objevit pojmy 

jako rozmanitost, pocit bezpečí, pocit dobrodružství, čas atd. 

Seznam 3: Navrhněte účastníkům seznamy použít k auditu vyhrazených herních prostorů ve své 

škole.  Např. „Očima dítěte“ se mohou objevit otázky typu „Mohu zde běhat?“, „Bude mě tu někdo 

šikanovat?“ 

Na základě prvních tří kroků, zadejte vytvoření Seznamu 4 (ve dvou částech): atraktivita pro hru a 

překážky pro hru. [domácí úkol] 

Konečný Seznam 5 na základě předchozích seznamů umožňuje sestavit dvě kategorie: 

Obsahové Indikátory (například „fyzická výzva“ by mohla být obsahovým indikátorem pro lezení, 

                                                           
6
 Tato aktivita je součástí jiné knihy. Kniha lze zakoupit od Play Education: http://www.playeducation.com/ 

http://www.playeducation.com/
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riskování, běh atd.)   

Ukazatele Prostředí. (například atmosféra bezpečí, celkově hravá atmosféra atd.). 

Shrňte klíčové prvky návrhu, např. materiálová pestrost, fyzická rozmanitost, prostory v prostoru, 

propojení prostor, flexibilita, sezónnost a přístup k přírodě, herní kurikulum (viz příručka). 

Vraťte se zpět k myšlence relativity prostoru neustále tvořeného fyzickou, mentální a emoční 

interakcí člověka s místem. 

Navrhněte účastníkům, aby seznamy používali k provádění auditů v určených herních prostorech. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Jedná se o poměrně intenzivní aktivitu a pro dobrý výsledek pravděpodobně potřebuje více než 60 

minut. Důraz by se měl klást na použití nabytých vědomostí při pro generování série seznamů 

umožňujících se na herní prostor dívat novýma očima. Vedle fyzických charakteristik je užitečné se 

také zaměřit na atmosféru prostoru, která úzce souvisí s kulturou školy. 

Seznamy by měly být k dispozici všem účastníkům, například vyfotografováním tabulí či flipchartů a 

sdílením. 

 

 

 
 
Pomůcky 
 

Otázky / procesy; listy papíru; flip chart nebo bílou tabuli 

Kapitola v příručce o auditu prostředí 
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Aktivita 7: Stručný úvod do kritické kartografie 
 

Cíle: 
 
popsat metody, které lze použít k mapování prostoru z pohledu podporování dětské hry 
 
 

Čas: 10 minut 

 

Aktivita 
 
Záměr: představit náměty pro dokumentování prostoru jako nástroje organizačního rozvoje. 

Úvod: vzhledem k tomu, co bylo řečeno o relativitě prostoru, je důležité navrhnout způsoby, jak 

dokumentovat rozmanitost prostorových funkcí. Kritická kartografie využívá metod, zachycujících to, 

co„není zjevné“. 

Vysvětlete, že cílem je překročit hranice zjevných funkcí, směrem k práci s chaosem, 

nepředvídatelností, vztahy a interakcemi. Kritická kartografie zachycuje pohyb, interakce a vzájemné 

ovlivňování faktorů. Tím může být užitečná při realizaci auditu herních prostor.   

Uveďte jeden příklad: požádejte je, aby pojmenovali hlavní herní prostor ve své škole. Pokud by měli 

pořídit tři fotografie významných míst v něm, co by na nich bylo? Požádejte o několik příkladů nebo 

použijte příklad z příručky. Jde o to ilustrovat afektivní vztahy částí herního prostoru, pozitivní i 

negativní (a obvykle složitější směs obou), a ukázat, jak různí lidé tyto prostory prožívají odlišně. 

Vysvětlete, že dobrým výchozím bodem je nakreslit mapu hlavního hracího prostoru - proces 

nakreslení mapy je stejně důležitý jako hotový produkt, a my to provedeme v modulu 9. Nakreslení 

mapy jednotlivě a poté kolektivně stimuluje živou diskusi a přináší příběhy, obvykle velmi Ukazuje 

afektivní aspekty prostoru a význam vazeb k prostoru i lidem. 

Mapa může být použita jako základ pro všechny druhy dokumentace. Velká verze může viset v 

kanceláři nebo na chodbě a menší fotografie mohou být použity pro každodenní práci. 

To umožňuje zachytit na prostorové mapě příběhy (se zaměřením na každodenní okamžiky, které 

vyvstávají. Nejde tedy nutně o výjimečné události, které je třeba řešit; linie pohybu osob (dětí a 

dospělých) a předmětů. Je možné kreativní využití videa, zvuku a fotografie, či time lapse fotografie. 
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Poznámky pro trenéry 
 
Budete muset posoudit, kolik času je třeba na aktivitu vyšetřit. V této fázi je důležité představit 
základní ideje, dál rozpracované v modulu 9 a podrobně popsané v příručce. Východiskem pro 
představení kritické kartografie je obvykle nakreslení mapy příslušných prostorů. Zpracování v plném 
rozsahu může být onecháno na modul 9, zde jde dominantně o představení konceptů. 

 
 
Pomůcky 
 
PowerPoint 

Papír, pastelky, fixy, nalepovací bločky, modelína, alobal   
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Aktivita 8: Audit prostoru: jak se dá váš prostor měřit? 
 

Cíle: 
 
1. demonstrovat porozumění tomu, jak prostor / čas / kultura fungují při podpoře a / nebo 
omezování hry 
 
2. demonstrovat porozumění pojmu provize 

 
3. popsat klíčové prvky kvalitního prostředí pro hru, které mohou podporovat řadu herních forem 
 
 
4. popsat metody, které lze použít k mapování prostoru a vysvětlit, jak podporuje dětskou hru 
 

Čas: 5 minut 
 

Aktivita 
 
Tato aktivita je zaměřena na shrnutí klíčových myšlenek a povzbuzení účastníků, aby je použili k 

auditu svých vlastních vyhrazených herních prostor (a možná i nevyhrazených). 

Navrhněte, aby pro vyzkoušení auditu účastníci použili seznamy generované v Aktivitě 6, společně se 

zavedenými konceptuálními nástroji a zejména myšlenkou prostoru jako relačního, spíše než 

neutrálního kontejneru. Máte-li čas a pokud pracujete v dané škole, mohou účastníci chtít jít ven a 

zahájit reálný audit. 

To se může promítnout do dalšího modulu, který se zabývá strategií a akčním plánem školy. Měli by 

také pokračovat v práci na tomto přístupu ke svému prostorovému auditu a využít svou práci do v 

modulu 9. 

Poznámky pro trenéry 
 
Jedná se o sloučení představených myšlenek, zejména nástroje pro audit a konceptu afordancí. 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Shrnutí 
 

Cíle: 
- 
 

Čas: 5 minut 
 
 

Aktivita 
 

Nechte skupinu se sesednout a shrňte hlavní body modulu, a zeptejte se skupiny, zda mají nějaké 

další otázky k tématům neba zda by se o něco chtěli podělit. Ujistěte se, že ti, kdo budou pokračovat, 

mají potřebné informace ohledně místa, času a podobně. 
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Modul 5: Strategie školy a akční plán 

 

Cíle: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. ukázat porozumění kritériím kvality CAPS 

2. ukázat porozumění, jak může být značka Škola přátelská dětské hře implementována 

3. ocenit důležitost celoškolské komunity, která pracuje na změnách, které mají být provedeny 

4. diskutovat o tom, jak může jejich škola začít dělat změny 

5. identifikovat způsoby práce s rodiči pro podporu rozvoje školy přátelské k dětské hře 

6. identifikovat klíčové prvky písemného prohlášení 

7. identifikovat procesy pro rozvoj písemného prohlášení (celoškolský přístup) 

8. sestavit počáteční akční plán pro další kroky 

 

Shrnutí sekce 

Tento modul sdružuje všechny dosud zpracované materiály, reviduje je a podporuje účastníky, aby 

začali podnikat kroky k tomu, aby se stali školou přátelskou k dětské hře. Účastníci budou mít 

možnost integrovat samostatné informace, se kterými pracovali, do čtyř předchozích modulů (M1: 

Seznam zúčastněných stran, jak je zapojit; M2: PARK (kodex, přístup, riziko, znalosti); M3: Jak se to 

dotýká odlišných “ zúčastněných stran “a M4: audit prostoru). 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Toto je poslední modul základního školení, takže se ujistěte, že je všem účastníkům jasné, kdo z nich 
bude pokračovat až do dalších 15 hodin školení. Rozloučte se s těmi, kteří v tuto chvíli odcházejí. 
 

 



Průvodce pro trénink pro školy přátelské dětské hře 

69 

 

 

 

Aktivita & 

Cíle 

Čas Content Method Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíle 1 

10 

minut 

Úvod, energizer and kritéria kvality:  

Záměr: připomenout účastníkům kritéria 

kvality a nastavit scénu pro modul. 

Celá skupina  

Aktivita 2 

Cíle 2, 3 

40 

minut 

Co zatím máme? 

Záměr: identifikovat a uvažovat o tom, co již 

bylo vytvořeno / shromážděno v předchozích 

modulech 

Aktivita pro 

malé a velkou 

skupinu 

 

Aktivita 3 

Cíle 4, 5, 

6, 7 

25 

minut 

Cíle na úrovni školy: 

Záměr: v návaznosti na předchozí aktivitu k 

identifikaci cílů školy 

Malé skupiny; 

plenární 

zasedání 

Flipcharty, 

markery 

Přestávka 15  

minut 

Přestávka 

Aktivita 4 

Cíle 3, 4, 

5 

25 

minut 

Vyzkoušejte různé CAPS: 

Záměr: přezkoumat své cíle z celé řady 

perspektiv 

Aktivita pro 

celou skupinu 

Flipcharty, 

markery 

Aktivita 5 

Cíle 8 

45 

minut 

Akční plán:  

Záměr: začít vytvářet strategii a akční plán 

pro svou školu 

Aktivita v 

malé skupině 

nebo v celé 

skupině 

Flipcharty, 

markery 

Shrnutí 20 

minut 

Hodnocení v polovině cesty, shrnutí: 

Záměr: vyhodnotit (první) část kurzu 

Plenarní 

zasedání 
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Aktivita 1: Energizer and kritéria kvality 
 

Cíle: 
 
ukázat porozumění kritériím kvality CAPS 
 

Čas: 10 minut 
 

Aktivita 
 
Spusťte modul pomocí energizeru a tento modul představte.  
 
Dejte účastníkům vědět, že se jedná o poslední lekci základního školení a tentokrát využijete shrnutí 
toho, co bylo zahrnuto v předchozích modulech, a pomocí těchto znalostí začněte vytvářet akční plán 
pro svou vlastní školu. 
 
Připomeňte účastníkům 5 kritérií kvality CAPS. 

 
Poznámky pro trenéry 
 
Vraťte se zpět na kritéria kvality. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Brožura kritérií kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Průvodce pro trénink pro školy přátelské dětské hře 

71 

 

Aktivita 2: Co zatím máme? 
 

Cíle: 
 
2. ukázat pochopení toho, jak lze implementovat značku Škola přátelská k dětské hře 
3.  ocenit důležitost komunitu celé školy, která pracuje na změnách, které mají být provedeny 
 
 

Čas: 40 minut 

 
 

Aktivita 
 
Cílem tohoto modulu je zjistit, co již vytvořili/ shromáždili v předchozích modulech: 

● M1: Seznam zúčastněných stran, jak je zapojit 

● M2: PARK (Kodex, přístup, riziko, znalost) 

● M3: Přístup playwork; perspektivy a zapojení různých „zúčastněných stran“ 

● M4: Audit prostorů 

Požádejte je ke spolupráci v celé skupině. Projděte si všechna výše uvedená čtyři témata pomocí 

vlastních poznámek a společných poznámek vytvořených na flipchartech během diskusí. Požádejte 

je, aby shromáždili klíčová slova a uspořádali je do myšlenkové mapy s uvedením toho, jak se 

jednotlivé prvky navzájem doplňují. To může sloužit jako mapa pro shrnutí všech důležitých prvků, 

které jsou nezbytné pro to, aby se škola stala přátelskou k dětské hře. Dejte jim asi 20 minut na tuto 

brainstormingovou lekci. 

Poté, co to udělali, rozdělte je do malých skupin a požádejte je, aby přemýšleli o situaci své vlastní 

školy. Podívejte se na myšlenkovou mapu a zamyslete se nad tím, co již mají / používají ve své škole, 

a určete mezery, které je třeba vyplnit nebo překonat. Nakonec je požádejte, aby se vrátili do velké 

skupiny a podělili se o hlavní body své diskuse s ostatními. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Pokud existuje několik účastníků ze stejné školy, měli by společně pracovat v malé skupině. Pokud 
jsou účastníci z různých škol, mohou trochu přemýšlet o své vlastní situaci a poté sdílet své nápady 
se svými členy skupiny pro zpětnou vazbu / další nápady. 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Aktivita 3: Cíle na úrovni školy 
 

Cíle: 
 
4. diskutovat o tom, jak může jejich škola začít dělat změny 
 
5. identifikovat způsoby práce s rodiči k podpoře rozvoje školy přátelské k dětské hře 
 
6. identifikovat klíčové prvky písemného prohlášení 
 
7. identifikovat procesy pro rozvoj písemného prohlášení (celoškolský přístup) 
 

Čas: 25 minut 
 

Aktivita 
 
Pro tuto činnost budou všichni pracovat se svou vlastní školou, takže pokud existuje několik 

účastníků z jedné školy, měli by pracovat ve skupině, a pokud jsou účastníci jediným zástupcem své 

školy, měli by pracovat sami. Pokud jsou všichni účastníci ze stejné školy, mělo by to být celé 

skupinové sezení. 

Požádejte je, aby přemýšleli o své vlastní škole a využili předchozí cvičení a Kritéria kvality jako 

průvodce při určování svých školních cílů. Řekněte jim, aby se podívali na mezery, které 

identifikovali, a vytvořili seznam cílů, na které může škola realisticky zaměřit. Měli by se podívat na 

každé kritérium a určit cíle, které jsou s nimi spojeny. 

Na závěr, pokud pracovali samostatně, spojte skupinu znovu a požádejte všechny, aby stručně 

představili své nápady. 

Poznámky pro trenéry 

Před činností vysvětlete rozdíl mezi cíli a činy, protože někdy je snadné je zaměnit. Cíle jsou cíle, o 

které bude škola usilovat (např. „Vytvořit přátelštější atmosféru na školním dvoře“), zatímco akce 

jsou velmi konkrétní „dělat“ (např. „Koupit 10 velkých květináčů a umístit je vedle malé silnice) . + 

„Pomalovat stěny barevně.“ + „Postavit dřevěnou konstrukci, na kterou mohou děti vylézt.“; atd.). 

Řekněte účastníkům, že by nejdřív měli pracovat na svých cílech a později budou mít čas se zaměřit 

na konkrétní opatření, která jsou nezbytná k dosažení tohoto cíle. 

 

 
 
Pomůcky 
 
Flipcharty, marker 
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Aktivita 4: Vyzkoušejte různé postupy 
 

Cíle: 
 
3.  oceňovat důležitost celé školní komunity, která pracuje na změnách, které mají být 
provedeny 
 
4. diskutovat o tom, jak může jejich škola začít dělat změny 
 
5. identifikovat způsoby práce s rodiči pro podporu rozvoje školy přátelské k dětské hře 
 
 

Čas: 25 minut 
 

Aktivita 
 
Požádejte účastníky, aby se zapojili do malých skupin a převzali stanovené školní cíle z předchozího 

cvičení. Vysvětlete, že se nyní budou dívat na cíle z různých perspektiv a zda budou realistické. 

Představte jim různé postavy, které znázorňují různé odpovědí na cíle CAPS. Nejprve představte 

jednu postavu a požádejte skupinu, aby si představila sebe v pozici této osoby a představila si, jak by 

tato osoba reagovala na cíle. Věnujte pár minut “v botách” této postavy a poté přejděte na další 

postavu. 

Během diskusí si dělejte poznámky na flipchart a poukazujte na různé myšlenky. 

Poté, co projdete všechna hlediska, upozorněte skupinu na poznámky, které jste si udělali, a 

požádejte je, aby se podívali na seznam. Požádejte je, aby se vrátili ke svým cílům s jasnou myslí (tj. 

již ve svých postavách) a zjistili, zda existuje něco, co by v nich chtěli změnit, na základě seznamu 

reakcí postav. 

 

Poznámky pro trenéry 

Tuto aktivitu můžete učinit zábavnou. Požádejte skupinu, aby se vžila do myšlení této osoby a 

jednala / mluvila přehnaně a také pomocí svých těl. Pokud se jim něco líbí, mělo by to být velmi 

hlasité a výrazné! Mohou také stát na židlích, pokud chtějí. Pokud se jim opravdu nelíbí nápad, měli 

by to vyjádřit velmi živým způsobem. Pro tuto aktivitu můžete také jít ven, protože změna prostředí 

může účastníkům také pomoci změnit jejich myšlení; být venku je osvěžující po předchozích 

dlouhých diskuzích. 

Různé znaky jsou: 

● Ideální mladý učitel, který právě dokončil univerzitu a je nadšený a chce pro děti dělat to 
nejlepší. 
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● Ředitel školy, který obecně podporuje inovativní nápady, ale musí mít na paměti všechny 
byrokratické / administrativní záležitosti, brát v úvahu zájmy různých zúčastněných stran 
(rodiče, místní samospráva atd.) a přesně vědět, jak může být tato změna podařilo se. 

● Velmi angažovaný a uznávaný správce. Toto je praktický člověk, který chce vědět, co 
každá změna znamená z praktického hlediska. Škola věnuje pozornost jeho názorům, 
protože bylo znovu a znovu prokázáno, že ví, o čem mluví. 

● Nevrlý, smutný učitel. Tento učitel nemá iluze: ví, že nakonec všechny myšlenky 
selhávají, i když nejsou zcela zbytečné, a ve skutečnosti se nic opravdu nezmění. Je velmi 
dobrý v poukazování na nedostatky plánu a nehanbí se vyjádřit tyto obavy. 

● Rodič dvou dětí ve škole, který o této myšlence jen slyšel a chce vědět, jaké myšlenky a 
informace za ní stojí a proč to škola dělá. 

 
Pokud účastníci pracovali v malých skupinách / individuálně, požádejte všechny, aby si vybrali 

několik svých cílů, na které by se skupina chtěla podívat. 

 

 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, fixy 
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Aktivita 5: Akční plán 
 

Cíle: 
 
vypracovat počáteční strategii a akční plán pro další kroky 
 
 

Čas: 45 minut 
 

Aktivita 
 
Řekněte skupině, že přišel čas shrnout všechna předchozí cvičení. Doteď přemýšleli o své školní 

situaci z několika různých perspektiv a měli by být schopni vytvořit počáteční akční plán pro svou 

školu. 

Požádejte je, aby se podívali na předchozí materiály, které připravili (myšlenková mapa z tohoto 

modulu, kritéria kvality a cíle na úrovni školy) a vytvořili seznam úkolů. Požádejte je, aby při 

sestavování upřednostňovali akce. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Řekněte účastníkům, že akční plán by měl být konkrétní a realistický. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipcharty, popisovače 
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Shrnutí - (v polovině cesty) hodnocení 
 

Cíle: 
- 

Čas: 20 minut 
 

Aktivita 
 
Vraťte skupinu zpět dohromady, abyste mohli shrnout prvních 15 hodin kurzu. Pro některé to může 

být konec kurzu, zatímco jiní budou pokračovat i do druhé části. 

Shrňte témata, se kterými jste pracovali, prostřednictvím základních školicích modulů a požádejte 

účastníky, aby se podělili o své myšlenky a pocity ohledně kurzu. Ujistěte se, že každý má šanci se 

vyjádřit. 

Požádejte ty, kteří přicházejí na další sezení (druhá část kurzu pro ty, kteří pracují přímo s dětmi při 

hře), aby přinesli pozorování z hry: pozorování nebo příběh, který věnuje pozornost hravým 

okamžikům, které se objevují ve škole nebo jinde (například v supermarketu, zadní část vozu, 

chodník). Zeptejte se na co nejvíce podrobností. 

 

Poznámky pro trenéry 

Pro hodnocení můžete také použít více kreativní způsoby. Můžete je například požádat, aby nakreslili 

své dojmy a poté své skupině vysvětlili své kresby. Můžete je také požádat o napsání zpětné vazby, 

kterou chtějí zveřejnit, a pak ji umístí na flipchart jeden po druhém a vysvětlí, co tím myslí. 

 
 
 

 



Průvodce pro trénink pro školy přátelské dětské hře 

77 

 

 

 

 

 

VOLITELNÝ VÝCVIK 

Moduly 6 – 10 

 

 

 

Cílová skupina: profesionálové, kteří pracují přímo s dětmi ve škole, 

kteří potřebují konkrétnější nápady, jak pracovat přímo s dětmi, 

aby podpořili jejich hru 

 

15 hodin 
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Modul 6: Více o hře - perspektivy na její přirozenost a 
význam 
 

 

Cíle: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. ukázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

2. ukázat pochopení různých pohledů na přínosy hry 

3. diskutovat o změnách v možnostech zapojení dětí do samoorganizované hry 

4. mluvit o významu dětské hry ve školním kontextu 

 
Shrnutí lekce 

Tento modul otevírá druhou polovinu kurzu a vytváří základy pro hlubší zkoumání kodexu a praxe ve 

školách. Reviduje myšlenky o hře a zkoumá tradiční teorie vědění a alternativní perspektivy. 

Klíčovým bodem je, že existují teoretické názory na teoretickou hru, které často říkají více o 

úmyslech a touhách dospělých pro děti, než o jejich vlastních zkušenostech s hraním. To může být 

zvláště důležité pro školy vzhledem k zaměření na vzdělávání dětí a způsobům, jak různé 

pedagogické teorie chápou dětství, učení a hry. Modul reviduje některá témata zavedená v 

otevíracím modulu a rozšiřuje je, přičemž čerpá z dosud zahrnutého materiálu. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Aktivita 3 funguje nejlépe, pokud si účastníci přinesou poznámky z pozorování dětské hry. Ujistěte 
se, že účastníci dostali zadání buď na konci modulu 5, nebo jiným způsobem, aby přinesli pozorování 
nebo příběh, který věnuje pozornost hravým okamžikům, ke kterým dochází ve škole nebo jinde 
(například, v supermarketu, zadní část vozu, chodník) než přijdou na modul 6. Zeptejte se na co 
nejvíce podrobností. Také bude užitečné mít k dispozici jakékoli zápisy nebo materiály z modulu 1 o 
vzpomínkách na hraní a bariérách. Možná budete muset upravit některý materiál tak, aby odpovídal 
přístupům vaší země k výuce a dětským hrám ve školách. 
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Aktivita 

& Cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíle  1, 2 

15 minut 

 

Úvod: do modulu; čas se 

vypořádat a vyzvednout 

všechny myšlenky a dotazy z 

předchozích relací 

Citace ke hře od odborníků: 

Záměr: ukázat, jak přes staletí 

studia hry neexistuje shoda o 

její povaze a hodnotě 

Konverzace PowerPoint 
Citace od 
odborníků na hru 

Aktivita 2 

Cíle 1 

10 minut Definice a kategorizace hry:  

Záměr: ukázat dominantní 

způsoby definování 

charakteristik hry; představit 

16 herních typů Hughes 

Konverzace PowerPoint 

Aktivita 3 

Cíle  1, 2 

40 minut Kritérium definic: 

Záměr: prozkoumat limity 

kategorizace a definování hry. 

Individuální 

aktivita; diskuze v 

malých a/nebo ve 

velkých skupinách 

Velké listy papíru, 

barevné tužky, 

post-its, 

plastelínu, alufólii, 

řadu různých 

řemeslných 

materiálů   

Aktivita 4 

Cíle  1, 2 

15 minut Jack a fazole: kdo je hrdina? 

Záměr: ukázat, jak se život 

objevuje spletením všech 

„postav“; nikdo nemůže být 

označen za důležitější než 

kterýkoli jiný. Představit 

myšlenku spleti a shromáždění 

Malé skupiny; 

skupinová diskuze 

Postavy na malých 

papírcích 

Aktivita 5 

Cíle 3 

20 minut Tu a tam, sem a tam: změny v 

příležitostech pro 

samoorganizované hry 

Záměr: vnés kritiku 

prostřednictvím vyprávění 

příběhů o tom, co se změnilo v 

dětské hře 

Diskuze v 

malých/velkých 

skupinách 

 

Přestávka 15 minut Přestávka 
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Aktivita 6 

Cíle  1, 2 

10 minut Rétorika hry:  

Záměr: ukázat způsoby, jak je 

hra teoretizována, včetně 

rozdílů mezi starověkou a 

moderní rétorikou, jak je 

teorie v moderní době 

racionalizována; také 

poukázat na to, jak jsou 

některé rétoriky silnější než 

jiné (hra jako pokrok) 

Přednáška PowerPoint 

Aktivita 7 

Cíle 2, 4 

25 minut Význam hry ve školách mimo 

dominantní rétoriku:  

Záměr: ukázat okamžitý, nikoli 

pouze odložený význam hry, 

ocenit ztělesněné / 

emocionální aspekty hry 

Přednáška a 

skupinová hra 

 

Aktivita 8 

Cíle 4 

30 minut Co to znamená pro naši 

školu? 

Záměr: přemýšlet o tom, jak 

toto mohou účastníci 

aplikovat v jejich škole 

Kolotoč v malých 

skupinách a 

plénum. 

Shrnutí 

3 listy flipchartu s 

doménami, 

flipchart / tabule a 

propisky 

     

Shrnutí 5 minut Shrnutí Plenární zasedání  
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Aktivita 1: Úvod a citace odborníků ke hře 

 

Cíle: 

1. prokázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

2. prokázat pochopení různých pohledů na přínosy hry 

 

Čas: 15 minut 

 

Aktivita 

Použijte citace ze hry odborníků (v příručce)7; mohli byste je mít na obrazovce v PowerPoint, když 

lidé dorazí a usadí se, a vy představíte modul. 

Začněte tím, že vysvětlíte, že je to první modul druhé poloviny kurzu, zaměřený na hlubší pohled na 

praxi a kodex s odborníky. 

Veďte krátkou diskusi o tom, kde jsou, s akčním plánováním a změnou praxe. 

Vysvětlete tento modul, který reviduje představy o hře a dívá se na tradiční i alternativní 

perspektivy. 

Upozorněte lidi na mnoho protichůdných tvrzení, která byla učiněna o hře prostřednictvím ppt. 

prezentace, a zeptejte se, zda je něco zaujalo. Klíčovým bodem je, že existuje hodně neshod ohledně 

povahy a významu hry. 

 

Poznámky tutora 

 
Jedná se o první modul druhé poloviny kurzu, který je zaměřen na ty, kteří jsou přímo zapojeni do 
práce s dětmi na podpoře jejich hraní (učitelé, asistenti vyučování, polední supervizoři, playworkeři 
atd.). V prvních 5 modulech je několik revizí klíčových témat, které jsou podrobnější a zvažují 
důsledky pro praxi. 

 
 
 
Pomůcky 

Výroky odborníků na dětskou hru v PowerPointové prezentaci 

 

                                                           
7
 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits. Ma.: MIT. 
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Aktivita 2: Definování a kategorizace hry 
 

Cíle: 

1. ukázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

 

Čas: 10 minut 

 

Aktivita 

Vysvětlete, že představíte klíčové definice hry a způsoby kategorizace typů her a že tyto budou 

podrobněji prozkoumány pomocí vlastních příběhů o hře. Uvědomte si, že o tom budou diskutovat v 

první části kurzu. 

Použijte informace z příručky. Začněte s pěti konceptualizacemi hry Ralpha Feezella8 (jako chování, 

postoj, struktura, smysluplná aktivita nebo samostatný jev). Představte tři způsoby, jak definovat 

hru: Catherine Garvey9 („Garvey pět“), Gordon Burghardt10 („Burghardt pět“) a britské zásady hry. 

Poté krátce představte 16 typů hry Boba Hughese11. Vraťte se zpět k aspektům této prezentace v 

celém modulu. 

 

Poznámky pro trenéry 

Toto je krátká přednáška představující klíčové způsoby definování a kategorizace hry, a to i z 

literatury hry. 

 
 
 
Pomůcky 

PowerPoint 

 

                                                           
8
 Feezell, R. (2010) ‘A Pluralist Conception of Play’, Journal of the Philosophy of Sport, 37, pp. 147-165. 

 
9
 Garvey, C. (1977) Play, Cambridge, MA: Harvard University Press. 

10
 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 

 
11

 Hughes, B. (2002) A Playworker’ Taxonomy of Play Types, 2nd edition, London: PlayLink. 
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Aktivita 3: Kritika definic 

 

Cíle: 

1. ukázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

2. ukázat pochopení různých pohledů na přínosy hry 

 

Čas: 40 minut 

 

Aktivita 

Zkontrolujte, zda každý má pozorování / příběh dětské hry. Pokud ne, mohou pracovat ve dvojicích s 

ostatními. Pokud účastníci nemají žádné, pracujte s některými příběhy v příručce. Záměrem 

pozorování bylo věnovat pozornost hravým okamžikům, ke kterým dochází ve škole nebo kdekoli 

jinde (například v supermarketu, na zadní straně vozu, na chodníku), a zachytit co nejvíce 

podrobností. 

Požádejte účastníky, aby vytvořili popis svých pozorování / příběhů pomocí dostupných zdrojů: měli 

byste mít řadu pomůcek - papírů, barevných per, řemeslných potřeb (např. plastelínu, fólie atd.). 

Mohou svůj příběh kreslit, konstruovat nebo předvádět. 

Požádejte účastníky, aby se podělili o své příběhy / postřehy. V takovém případě věnujte pozornost 

tomu, jak se hra vynořila z toho, co bylo po ruce. Pokud jsou příběhy lidí příliš obecné („děti hrály 

fotbal“), zkuste vyvolat nějaké podrobnosti (např. Co říkali? Jak se vypořádali s problémy, které 

vyvstaly, jako je porušování pravidel? apod.). Zkuste odhalit podrobnosti o tom, jak hra postupuje a 

co / koho jiného se zúčastnilo (míč, branky, pravidla, přátelství, slavní fotbalisté atd.). 

● Jakmile všichni sdílejí své výtvory a příběhy, položte tyto otázky: 

o Jak se výše uvedené definice shodují s tím, co jste viděli? Mohou si děti „svobodně 

vybrat“? Bylo to vždy osobně nařízeno? Jaká byla role fyzických objektů a prvků 

prostředí? 

o Jaké typy her si myslíte, že jste viděli? Splňuje to, co jste viděli, do jednotlivých 

kategorií? 

o Co nám to říká o použití a zneužívání definování a kategorizace hry? Ty mohou být 

velmi užitečné (například při reakci na dospělé, kteří chtějí děti více ovládat, nebo 

pokud jde o oceňování různých forem hry a jak je podporovat); mohou však být také 

omezující. 

Mluvte také o tom, jak užitečné jsou kreativní příběhy k prezentaci příběhů: tyto mohou umožnit 

práci s pocity a detaily, které nelze zachytit v jazyce; jazyk se stává obvyklým, a tak může udržovat 

návyky myšlení. 
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Poznámky pro trenéry 

Hlavním účelem této činnosti není ukázat, že tradiční definice jsou nesprávné, ale prozkoumat limity 
a vyloučení z stanovení a definování hry. Tradiční definice jsou užitečné a vylučují některé způsoby 
myšlení o hře (viz poznámky v příručce). 

 
 
 
Pomůcky 

● PowerPoint 

● Velké listy papíru, barevná pera, post-it, plastelínu, alufólie, řada uměleckých a řemeslných 

materiálů 

● Některé příběhy / postřehy jsou k dispozici, pokud žádné nemají 

● Příručka 
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Aktivita 4: Jack a fazole: kdo je hrdina?12 
 

Cíle: 

1. ukázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

2. ukázat pochopení různých pohledů na přínosy hry 

 

Čas: 15 minut 

 

Aktivita 

Před začátkem aktivity si na malé kousky papíru napište následující znaky a složte je: Jack, Jackova 

matka, fazole, stonek od fazole, kráva, půda, déšť, obr, slepice, která klade zlatá vejce, sekera. 

Ujistěte se, že každý zná příběh Jacka a fazole. Pokud ne, řekněte to stručně: v této pohádce žije Jack 

se svou ovdovělou matkou, a když jejich stará kráva přestane dávat mléko (jejich jediný zdroj příjmu), 

Jackova matka mu řekne, aby ji vzal na trh, aby prodal. Cestou potká muže, který prodává kouzla a 

vymění krávu za fazole. Když se vrátí domů, jeho matka je tak rozčílená, že vyhodí fazole z okna. V 

noci vyroste vysoký stonek od fazole. Příští den Jack vyleze po stonku a najde hrad a v něm obra. 

Čeká, až obr usne a ukradne zlaté mince. Při opakovaných návštěvách ukradne slepici, která klade 

zlatá vejce a kouzelnou harfu. Při této poslední návštěvě se obr probudí a honí Jacka po stonku fazole. 

Jack volá na svoji matku, aby přinesla sekeru a usekne stonek a obr padne mrtvý k zemi. 

S ohledem na počet mohou účastníci pracovat ve skupinách 2-5. Rozdejte postavy (složené tak, aby 

je ostatní nemohli vidět) a požádejte skupiny, aby připravili argument, proč je jejich postava 

nejdůležitější. 

Začněte u dobrovolníka a hádejte se o svém případu. Zeptejte se, zda ostatní souhlasí. Podporujte 

hravou soutěž ve hře. 

Nakonec, když se každý vyjádří, upozorněte, že si samozřejmě každý uvědomil, že příběh potřebuje 

všechny postavy, aby mohl postupovat tak, jak to udělal. Diskutujte o souhrnu faktorů, které utváří 

herní situaci, jak je popsáno v příručce. 

Návrat k jejich příběhům o hře. Jak může koncept shromáždění nabídnout jiný způsob přemýšlení o 

definování a kategorizaci hry? 

 

Poznámky tutora 

Účelem této činnosti je ukázat, jak se život objevuje prostřednictvím setkání s ostatními lidmi, věcmi 

a prvky. Příběh Jacka a fazole se mohl vyvíjet mnoha způsoby a každá „postava“záleží na tom, jak 

postupuje. To slučuje lidi (dospělé i děti) a přináší do obrazu další hráče: hmotné předměty, pocity, 

                                                           
12

Poděkování Stuart Lester za tuto aktivitu. 
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prvky, historii atd. Budete muset připravit malé kousky papíru se jmény postav na něm. 

 
 
 
Pomůcky 

Postavy na malých kouscích papíru 

Příručka 
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Aktivita 5: Tu a tam, sem a tam: změny v příležitostech pro 
samoorganizované hry 

 

Cíle: 

3. diskutovat o změnách v možnostech zapojení dětí do samoorganizované hry 

 

Čas: 20 minut 

 

Aktivita 

Zahajte diskusi o tom, jak se příběhy o hře, které byly diskutovány v tomto modulu, liší od toho, jak 

účastníci hráli, když byli mladí. Připomeňte jim, že se na to podívali v prvním modulu. Poslouchejte 

způsoby, kterými se příběhy vyprávějí. (Je-li to vhodné, můžete to udělat v malých skupinách a vzít 

zpět jako zpětnou vazbu klíčové body z každé skupiny.) 

Připomeňte účastníkům, že je důležité dívat se mimo hru jako na časovou a na prostor vázanou 

aktivitu a vnímat ji jako to, co se objeví, kdykoli to podmínky dovolí. Z tohoto pohledu je snazší vidět, 

že děti stále hrají způsobem, který je utkaný v každodenních rutinách; změny, které jsou 

přepočítávány, mají tendenci být o vyhrazených časech pro hraní. Tím se přesměruje pozornost od 

„poskytování“ hry a směrem k pozornosti těmto podmínkám. Připomeňte jim také pojetí prostoru a 

souhrn faktorů, který utváří herní situaci (Jack a fazole). Jak mohou tyto způsoby myšlení ovlivnit 

způsob, jakým vyprávíme příběhy o změnách v dětské hře? 

Jaké změny se v průběhu času změnily ve způsobu, jakým dospělí organizují čas a prostor uvnitř školy 

i mimo ni? (To se bude lišit v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi.) Mohlo by to být například otázky, 

jako je zkrácení vyhrazených časů pro hru, větší zaměření na měřené úspěchy, více testování, méně 

prostoru / času / podpora hravé pedagogiky. 

Vzhledem k veškerému výzkumu výhod hry pro děti, zeptejte se, proč je to špatný vztah 

strukturovaného učení a sportu. 

Jaká by teď mohla být role škol při hledání podmínek, které podporují hru? 

 

Poznámky 

Tato aktivita se vrací k některým změnám v životě dětí a způsobům, jak mluvíme o tom, jak se 

změnila hra. Může být užitečné mít materiál z modulu 1, kde byly tyto myšlenky poprvé 

prozkoumány. 

 
 
Pomůcky 

Žádné 
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Aktivita 6: Rétorika hry 
 

Cíle: 

1. ukázat pochopení různých způsobů definování a kategorizace hry 

2. ukázat pochopení různých pohledů na přínosů hry 

 

Čas: 10 minut 

 

Aktivita 

Stručně představte sedm rétoriky Briana Sutton-Smithe13 pomocí příslušných oddílů této příručky. 

Začněte moderní rétorikou a poté představte ty staré. 

Těchto sedm rétorik ukazuje, jak existují některá vyprávění, která jsou dominantnější než jiná, a jak 

byla starověká rétorika v moderní době racionalizována. Ukažte, jak je rétorika pokroku zdaleka 

dominantní. Zeptejte se, jaká je hodnota při pohledu za pokrokovou rétoriku k jiným způsobům 

myšlení o dětství a hře. A co formy hraní, díky nimž se dospělí cítí úzkostně nebo uraženě? 

Zdůrazněte, že ačkoli některé rétoriky mohou být protichůdné, můžeme se přizpůsobit různým 

pohledům. 

 

Poznámky tutora 

Toto je krátká prezentace / přednáška o rétorice hry Briana Sutton-Smithe - viz příslušná část v této 

příručce. 

 

 
 
Pomůcky 

PowerPoint 

Příručka 

 

 

 

                                                           
13

 Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Aktivita 7: Význam hry ve škole 

 

Cíle: 

4. ukázat pochopení různých pohledů na přínosy hry 

5. mluvit o významu dětské hry ve školním kontextu 

 

Čas: 25 minut 

 

Aktivita 

V návaznosti na aktivitu 6 požádejte skupinu, aby řekla (nebo můžete stručně shrnout, zda je málo 

času), jak jsou výhody hry prezentovány v rétorice pokroku (například hra pomáhá dětem učit se a 

rozvíjet se, připravuje je na budoucnost a dospělý život). Poukazují na to, že se jedná převážně o 

instrumentální způsoby vyjádření hodnoty, do značné míry prostřednictvím objektivu pro dospělé, 

který říká, že hra musí být užitečná pro něco jiného než hrát (tj. Mít větší hodnotu než si „pouze 

hrát“). 

● Zahrejte si hru na „elektrický prst“14: 

● Požádejte skupinu, aby stála v kruhu směřujícím dovnitř (nebo 2/3 menších kruhů v závislosti 

na prostoru). 

● Každý hráč drží levou ruku na stranu směrem k sousedovi, dlaní nahoru. Poté položí pravou 

ruku na převrácenou dlaň svého souseda, přičemž ukazováček se vznáší nad (nedotýká se) 

dlaně. 

● Vysvětlete, že když řeknete „Go!“, Musí každý hráč udělat dvě věci: musí si uchopit 

ukazováček svého souseda, než ho odtáhne, a musí také vytáhnout svůj vlastní ukazováček, 

než ho chytí druhý soused. Stres, že hráči by se měli snažit chytit prsty jemně (při této hře 

jsme měli zlomený prst). 

● Jakmile všichni pochopí, co musí udělat, nechte je vyzkoušet. Řekněte: "Připraven ... GO!", 

Budujte napětí. Všimněte si smíchu, který se stane. 

● Zahrajte si několik kol. Dá se říci, že lidé mají tři životy a potom jsou venku, ale obvykle stačí 

tři kola, aby se bod hry dostal napříč. Hráči mohou také ztratit život, pokud se pohybují před 

příkazem „Go!“. Takže můžete vyvolat předčasný pohyb tak, že přejdete na „Připraveni…“ a 

poté se najednou pohnete, ale neřeknete nic. Znovu si všimněte smíchu. 

● Požádejte lidi, aby se vrátili na svá místa. Zeptejte se, jaký význam pro ně hra měla hra? 

Zdůrazněte klíčové body hry: ztělesněné pocity očekávání a uvolnění; smích; zamotaný 

charakter hry a zasvěcení ostatním. Zeptejte se, jak by tato zkušenost mohla zapadat do 

tradičních popisů jak přirozenosti hry (svobodně zvolené, osobně zaměřené), tak do 

pokrokových rétorických přínosů hry (jaké dovednosti jste si osvojili pro budoucnost?). 

 

Krátce si promluvte o okamžitých (spíše než odložených) přínosech hry: děti hledají okamžiky, které 

oživují život, zvyšují život za život; to má samo o sobě význam a může také ovlivnit pohodu, pokud 

jde o bezprostřední přínosy pozitivního vlivu, připoutanosti (k vrstevníkům a místním i dospělým 

pečovatelům), systémy reakce na stres, regulace emocí, otevřenost vůči učení - všechny aspekty 

                                                           
14

 Poděkování za tuto hru Stuart Lester  
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odolnosti15. 

 

Připomínáme lidem jejich dřívější představy o významu hry v pokrokové rétorice, představte 

Hollandův16 hodnotový trojúhelník: instrumentální, vnitřní a institucionální (viz příručka). Požádejte 

je v malých skupinách, aby pod každou hlavičkou uvedly význam hry. Proveďte zpětnou vazbu. 

 

Poznámky tutora 

Účelem této činnosti je znovu nastartovat argument pro podporu hry ve školách a přinést jiné 
perspektivy než dominantní pokrokovou rétoriku. Aktivita zahrnuje hru, která bude potřebovat 
dostatek prostoru pro celou skupinu, aby stála v kruhu (nebo 2/3 menších skupin). 

 
 
Pomůcky 

PowerPoint, prostor pro hru “elektrického prstu”. 

Příručka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Více o tomto Russell, W. (2018) Thinking a little differently about resilience and play, in Russell, W. and 

Schuur, K. (eds) The Strength of European Diversity for Building Children’s Resilience through Play and Drama: 
A collection of articles from the EU Erasmus Plus ARTPAD project 2015-2018, Gloucester: University of 
Gloucestershire, available at http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-
of-Articles-Final-28-08-18.pdf 
 
16

 Holden, J. (2006) Capturing Cultural Value and the Crisis of Legitimacy, London: Demos. 

http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-of-Articles-Final-28-08-18.pdf
http://artpad.epraxis.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ARTPAD-A-Collection-of-Articles-Final-28-08-18.pdf
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Aktivita 8: Co to znamená pro naši školu? 
 

Cíle: 

4. mluvit o významu dětské hry ve školním kontextu 

 

Čas: 30 minut 

 

Aktivita 

● Předem připravte tři listy papíru na předváděcí sešit s následujícími hlavičkami: 

- hrací Čas (zákoutí) 

- hravá pedagogika (využívající hravé přístupy ve třídě) a - 

- otevřenost vůči hravým okamžikům během každodenního života ve škole. 

● Představte aktivitu, jejímž cílem je prozkoumat co by pro jejich školy mohly znamenat 

alternativní způsoby pohledu na přirozenost a význam hry, a to jak z hlediska schopnosti 

argumentovat o významu podpory hry ve školách, tak iz hlediska každodenní praxe. 

Vysvětlete, že budou zkoumat hodnotu a praxi napříč třemi doménami, a že cvičení je 

kolotoč (listy si budou vyměňovat). 

● Rozdělte skupinu do tří skupin a dejte každé skupině jeden list a požádejte je, aby diskutovali 

a zaznamenávali své myšlenky po dobu 7-8 minut. 

● Po uplynutí časového limitu vyměňte listy a požádejte skupiny, aby si přečetly, co již bylo 

napsáno, a přidali další nápady. Počkejte asi 5 minut. 

● Vyměňte listy ještě jednou. 

● Na konci požádejte skupiny o zpětnou vazbu k nápadům z listu, který momentálně mají. 

Ostatní mohou přispět k objasnění a dalšími myšlenkami. 

● Ukončete lekci. Požádejte účastníky, aby pokračovali v pozorování hravých momentů, které 
vidí ve škole (napříč těmito třemi doménami), a aby si o nich vedli záznam. Účastníci mohou 
projevit zájem o sběr fotografie a video / audio nahrávky (upozorněte na GDPR). S tím 
budeme pracovat dále v modulu 9. 

 

Poznámky pro trenéry 

Možná budete potřebovat podnítit diskusi. Například připomeňte účastníkům, že význam potěšení 

ze hry spočívá v jeho okamžitém, nikoli odloženém přínosu. Šťastnější děti přispívají k šťastnějšímu a 

úspěšnějšímu školnímu prostředí (viz příručka pro další informace). 

 
 
 
Pomůcky 

Listy flipchartového papíru s hlavičkami, propisky 

Příručku 
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Shrnutí 
 

Cíle: 
- 
 

Čas: 5 minut 

 
 

Aktivita 
 

Nechte skupinu sedět pohromadě a řekněte jim, že toto je konec šestého modulu. Shrňte, co jste 

udělali během modulu, a zeptejte se skupiny, zda mají nějaké další otázky k tématům nebo zda by se 

o ně chtěli podělit. Pokud se budou nadále účastnit, ujistěte se, že znají program pro příští sezení. 
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Modul 7: Osobnostní aspekty v podpoře hry na školách 
 

 

Cíle: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. prokázat ocenění důležitosti cítit se jako zmocněný učitel / profesionál pracující s dětmi 

2. zažít sebe jako kompetentního podporovatele dětské  hry 

3. demonstrovat pochopení toho, jak je jejich vlastní osobnost důležitou součástí podpory hry 

4. identifikovat svou vlastní roli při podpoře dětské hry 

5. demonstrovat porozumění, jak je důležité mít spřízněné duše (kolegy) jako součást přístupu, 

kdy je zapojená celá škola 

Shrnutí sekce 

Tento modul představuje řadu aktivit zaměřených na prožívání emocí sounáležitosti, důvěry, 

vůdcovství atd. Zdůrazňuje význam cítit se jako zmocněnec jako profesionál pracující s dětmi. Tito 

profesionálové mohou čelit situacím, které aktivují jejich interní modely, šablony nabyté v průběhu 

jejich vlastního vývoje (dětství, dospívání, dospělost). Kdykoli při práci s dětmi se mohou tyto šablony 

a modely aktivizovat (ať už vědomě či nevědomě). Proto je důležité uvažovat o sobě, lépe se poznat. 

Cvičení v této relaci (lze měnit na základě vlastních zkušeností lektora v této oblasti) přimějí 

účastníky, aby přemýšleli o sobě a o emocionálních otázkách, které vznikají během hry - důvěra, 

nejistota, obavy a další. Cílem těchto činností je rozvoj komunikace a sebereflexe. 

Poznámky pro trenéry 

Uvědomte si, že někteří účastníci nemusí některé aktivity v této relaci přijmout. Povzbuzujte je, ale 

nevynucujte jim účast; pokud jsou účastníci zjevně v nepohodě, usnadněte jim jejich vystoupení z 

aktivity. Vyberte hry, se kterými máte sebezkušenost (i když nejsou v průvodci) - neexperimentujte s 

účastníky. 
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Aktivita 1 

Cíle 

5 minut Energizer a úvod:  

Záměr:  uvědomovat si sebe jako 

lidi pracující s dětmi a vnímat jako 

zásadní podporovat jejich hru 

  

Aktivita 2 

Cíle 1, 3 

55 minut Dvojice:  

Záměr: poskytnout vzácnou 

příležitost zažít nerozdělenou 

pozornost někoho jiného 

Aktivita ve 

dvojicích a 

diskuze v celé 

skupině 

 

Aktivita 3 

Cíle 1, 5 

20 minut Hry na důvěru:  

Záměr: zažít důvěru/hry vybírá 

trenér 

Aktivity a diskuze 

v celé skupině 

Přikrývky 

Hudba 

Přestávka 15 minut Přestávka 

Aktivita 4 

Cíle 1 

5 minut 

 

Lidský stroj:  

Záměr: předvést, jaké to je, když 

fungujeme jako „stroje“ 

Aktivita v celé 

skupině 

 

Aktivita 5 

Cíle 2, 5 

30 minut Tuk-Tuk hra:  

Záměr: ukázat a zažít vůdčí 

schopnosti – jaké to je, když jsme 

vůdci, jaké to je, když jsme vedeni 

Aktivita ve 

dvojicích, diskuze 

v celé skupině 

 

Šály / šátky na 

zavázání očí 

Aktivita 6 

Cíle 2, 3, 

4 

40 minut Kolo emocí:  

Reflexe vlastních zkušeností a 

emocí učitelů ohledně práce s 

dětmi. Účastníci sedí v kruhu, 

každý otočí kolo emocí / vytáhne 

emoce z pytlíku a vypráví příběh, 

když on / ona cítil, že emoce 

během práce s dětmi 

Skupinová 

aktivita 

Kolo emocí / 

emoce napsané 

na lístečcích a 

pytlík 

Shrnutí 10 minut Shrnutí:   

Záměr: identifikovat své vlastní 

silné stránky a oblasti pro 

zlepšení podpory dětské hry 

Samostatná 

aktivita a ve 

dvojicích 
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Aktivita 1: Energizer a úvod; Aktivita 2: Dvojice 

 

Cíle: 
 
1.  prokázat uznání důležitosti cítění zmocněného jako učitel / profesionál pracující s dětmi 
 
3. demonstrovat porozumění tomu, jak je jejich vlastní osobnost důležitou součástí podpory hry 
 
 

Čas: 60 minut 

 
 

Aktivita 
 
Spusťte modul pomocí energizeru a představte účastníkům téma modulu. 

Řekněte účastníkům, aby vytvořili dvojice a posadili se proti sobě. Vysvětlete, že se budou bavit v 

několika kolech: po dobu 5 minut mluví pouze jedna osoba, druhá poslouchá, pak po dobu dalších 5 

minut si role prohodí. Jsou to 4 kola, takže všichni budou mluvit po dobu 40 minut, každý po 20 

minutách. 

Vyberte si jednu z následujících otázek a požádejte je, aby si tuto otázku navzájem položili. Po 

prvním kole budou pokračovat v dalším tématu. 

● Mluvte o sobě jako učitel / pedagog/ někdo, kdo pracuje s dětmi. 

● Mluvte o svých vztazích s dětmi. 

Po čtyřech kolech hovorů je vraťte zpět do velké skupiny. Zeptejte se, jak se cítí nyní po cvičení, jaké 

jsou jejich zkušenosti. Během diskuse zaznamenávejte jejich nápady. 

 

Poznámky pro trenéry 
 

Představte modul vysvětlením, že je nezbytné uvědomovat si sebe jako lidi pracující s dětmi a 

podporovat jejich hru. Za prvé jsme také součástí prostředí, které vytváříme s dětmi. Je však také 

velmi důležité, abychom byli schopni ocenit sebe i své kolegy v tomto procesu jako lidské bytosti. 

Tato aktivita ve dvojicích poskytuje lidem příležitost sdílet svůj vnitřní dialog s někým, kdo poslouchá. 

Na jedné straně to může objasnit jejich vlastní myšlenky na toto téma. Často, když řeknete něco 

nahlas, je to jasnější. Na druhé straně je to také vzácný zážitek, že na 20 minut máte nepřerušovanou 

pozornost někoho jiného. 

Pro mnoho lidí se tato aktivita zpočátku zdá být obtížná, protože si mohou myslet, že o tématu 

nemohou mluvit po dobu 20 minut. Povzbuďte je, aby to stejně vyzkoušeli, protože je to nakonec 
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velmi příjemný zážitek. Zpětná vazba od lidí, kteří toto cvičení zažili, je obvykle: „Páni, nevěděla jsem, 

že toho toho tématu mám tolik co říci,“ nebo „nepamatuji si, jak mě někdo naposledy pozorně 

naslouchal.“ 

Pokud se obávají, že zůstanou na daném tématu, můžete jim říci, že by měli následovat vlastní 

řetězec myšlenek. Pokud se vzdálí od počáteční otázky, není to problém. 

Zdůrazněte, že ti, kteří poslouchají, by na odpověď neměli reagovat verbálně. Může být obtížné 

nereagovat slovně na to, co slyšíte, ale má to důvod: v tomto okamžiku to není tradiční diskuse s 

lidmi, kteří na sebe reagují. Řečník si takto může zorganizovat své myšlenky namísto aby reagoval na 

odezvu druhého, a tak přesunul pozornost od tématu, o kterém chtěl mluvit. Posluchač může 

reagovat neverbálně (přikyvuje, usmívá se atd.), ale ne slovy. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Aktivita 3: Hry na důvěru 
 

Cíle: 
 
1. prokázat uznání důležitosti cítění zmocněného jako učitel / profesionál pracující s dětmi 
 
5. demonstrovat porozumění, jak je důležité mít spřízněné duše (kolegy) jako součást přístupu, kdy 
je zapojená celá škola 
 

Čas: 20 minut 
 

Aktivita 
 
Řekněte účastníkům, že nyní budou dělat několik neverbálních cvičení. Zdůrazněte, že by neměli 

během cvičení mluvit! Představte hry jeden po druhém a udělejte si čas na diskusi o zážitcích po 

každé hře. 

Toto jsou některé nápady pro hry založené na důvěře, ale můžete také použít své vlastní hry. 

1. Z očí do očí 

Požádejte účastníky, aby vytvořili dvojice. Řekněte jim, ať se dívají navzájem do očí po dobu 5 minut. 

Po pěti minutách se jich zeptejte, jaké to pro ně bylo. Vysvětlete, že je velmi vzácné, že se na někoho 

díváme tak dlouho bez jakéhokoliv konkrétního cíle - někdy je to v pořádku v romantických vztazích, 

ale ani to není obvyklé. Diskutujte o tom, proč to někdy může být tak obtížné. 

2.  Houpací přikrývky 

Použijte silné přikrývky. Jedna osoba leží na přikrývce a přikrývku drží asi 8-10 lidí. Zvednou přikrývku 

s osobou (asi 20-40 cm od země, ne výš, pouze tak, aby se nedotýkal země) a houpají osobu asi 

minutu nebo dvě. řekněte účastníkům, ař se prostřídají, aby si ostatní mohli také zažít pocity z 

houpání. Diskutujte o pocitech, které přitom účastníci zažívali. 

3. Pohledová brána 

Požádejte účastníky, aby se postavili do kruhu. Požádejte o dobrovolníka, který opustí místnost. Když 

je tato osoba venku, dohodněte se skupinou, kteří dva lidé stojící vedle sebe budou „pohledovou 

bránou“. Budou bránou, zatímco ostatní jsou zdí - dobrovolník může vystoupit nebo opustit kruh 

pouze mezerou mezi těmito dvěma lidmi. 

Když je domluveno, dobrovolník se vrací do místnosti a stoupne si doprostřed skupiny. Musí najít 

bránu pohledem na lidské tváře. Dva „členové brány“ by měli na svých tvářích komunikovat 

laskavost, lásku a přijetí, ale nemohou vědomě dělat gesta, jako je úsměv nebo zvedání obočí. 

Zatímco zbytek skupiny by měl (znovu, bez gest) komunikovat, že si nepřeje, aby tudy prošel. Člověk 

uprostřed skupiny by se měl podívat na tváře, hádat, kde je brána, a pokusit se tam vystoupit z kruhu 

ven. Pokud má pravdu, brána by se měla otevřít a vypustit ho. Pokud se mýlí, účastníci ho nepropustí 

ven. 
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Můžete si zahrát několik kol. 

Nakonec se jich stručně zeptejte, jaké pro ně bylo toto cvičení. 

4. Zvonek 
Pro tuto aktivitu rozdělte skupinu na menší skupiny asi po 8 účastnících, kteří stojí v kruhu, co 

nejblíže sobě. Jeden člověk by měl stát uprostřed a zavřít oči. Začne se naklánět ve směru, zatímco 

lidé stojící v kruhu ho chytí a jemně ho tlačí jiným směrem. Mohou pokračovat nějakou dobu, pak 

vystřídají účastníka uprostřed za někoho dalšího. 

Na konci cvičení se znovu zeptejte účastníků, jaké to pro ně bylo. Zeptejte se jich, zda byli schopni 

pustit se a důvěřovat svým spoluhráčům, že je chytí. 

Pokud znáte jiná neverbální cvičení, můžete je také použít. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Neverbální cvičení jsou pro některé lidi obtížná, protože se liší od obvyklých výcvikových cvičení, kde 

se lidé spíše zabývají svou myslí než svými emocemi. Tato cvičení poskytují příležitost k vytvoření 

velmi intimní, hřejivé atmosféry s důvěryhodnými vztahy. Povzbuzujte účastníky, aby cvičení 

vyzkoušeli. 

Nezapomeňte sdílet zkušenosti po každém cvičení. Po skončení celého neverbálního sezení se 

zaměřte na relevanci tohoto sezení: být schopen prožít citově intimní, důvěryhodné vztahy nám 

mohou pomoci jako jednotlivci cítit se více zmocněni a navzájem se vztahovat ke svým kolegům (v 

případě, že jsou z stejné školy) na jiné, mnohem hlubší úrovni. Uvědomte si, že dospělí, kteří pracují s 

dětmi, si musí být vědomi svých vlastních pocitů, a je velmi důležité, aby si vyvinuli sebereflexní 

postoj - a neverbální cvičení mohou vytvářet sebereflexi na hluboké úrovni. 

 

 
Pomůcky 
 
Přikrývky 

Hudba 
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Aktivita 4: Lidský stroj 
 

Cíle: 
 
prokázat uznání důležitosti cítění zmocněnce coby učitele / profesionála pracujícího s dětmi 
 
 

Čas: 5 minut 

 
 

Aktivita 
 
Požádejte všechny, aby si představit práci, která je pro ně noční můru. Co to pro ně znamená? Jak si 

mohou představit práci, kterou by nenáviděli? 

Po několika momentech požádejte jednu osobu, aby šla do středu a vytvořila pohyb se zvukem 

spojeným s prací představující noční můru. Poté se další osoba připojí svým pohybem a zvukem 

stroje noční můry. Nakonec jsou všichni účastníci v synchronizovaném stroji. Můžete požádat první 

osobu o zrychlení nebo zpomalení a všechny části stroje by měly tempo a rytmus odpovídat tempu 

první osoby. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Cílem tohoto cvičení je ukázat, jaké to je, když právě fungujeme jako „stroje“, jen opakujeme 
monotónní úkoly, na rozdíl od života jako celých lidských bytostí. 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Aktivita 5: Hra Tuk-Tuk 
 

Cíle: 
 
2.  zažít sebe jako kompetentního podporovatele dětské  hry 
 
5.  demonstrovat porozumění, jak je důležité mít spřízněné duše (kolegy) jako součást přístupu, kdy 
je zapojená celá škola 
 
 

Čas: 30 minut 

 
 

Aktivita 
 

1. Skupina stojí v kruhu ve velkém otevřeném prostoru (nábytkem v okolí není problém, ale 

měl by být dostatek prostoru pro pohyb). 

2. Každý si vybere partnera, se kterým bude realizovat cvičení. Jeden z páru bude mít zavázané 

oči. 

3. Trenér zadá instrukce: 

a. Jedná se o neverbální cvičení, veškerá verbální komunikace je během hry zakázána 

(včetně zvuků). 

b. Jedním z dvojic bude vůdce: je řidičem „Tuk-Tuk“ (rikša), zatímco druhý bude „Tuk-

Tuk“. 

c. Řidič povede účastníka se zavázanýma očima následujícím způsobem: stojí za druhou 

osobou a položí ruce na rameno druhé osoby. 

d. Mohou se domluvit na tom, jak první člověk povede druhého, ale není to nutné. 

e. Asi po 1 minutě na minutu a půl trenér zavolá „změnit“ a všechny páry se zastaví. 

Řidiči budou mlčky měnit partnery (takže nově vybraný „Tuk-Tuk“ nebude vědět, 

kdo je za ním a zažije ztrátu kontroly nad situací). Dojde ke dvěma výměnám, takže 

každého povedou tři různí lidé, o dvou nebude účastník se zavázanýma očima vědět 

kdo to byl. 

f. Po třetím kole se páry zastaví a dojde k debriefingu. 

4. V debriefingu se nejprve zeptejte „Tuk-Tuk“ na jejich zkušenosti, pak na řidiče. Po sdílení 

osobních pocitů zaznamenejte některá klíčová témata. 

5. Po debriefingu v prvním kole si lidé mění role a běží druhá část hry (ti, kteří byli řidiči, se 

stávají Tuk-Tuky). Následuje opět debriefing. 

6. Zobecněná zjištění zapište na tabuli nebo flipchart. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Před cvičením se účastníků zeptejte, zda jsou v pohodě se zavázanýma očima. Nikdy nikoho do 
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aktivity nenuťte; pokud se na aktivitu necítí, mohou být pozorovateli a sdílet své pozorování při 

debriefingu. Nebo mohou sdílet své pocity a důvody proč se jim není příjemné být se zavázanýma 

očima. K dispozici je také možnost hrát tuto hru se zavřenýma očima místo se zavázanýma očima. 

Účelem debriefingové relace je, aby si účastníci uvědomili své zkušenosti během hry a sdílením 

osobních zkušeností zobecnili, jak to je v situaci, ve které nemají kontrolu, a co je třeba udělat, aby 

se v těchto situacích cítili bezpečně . Některé možné zobecnění, které se mohou objevit, jsou 

následující: 

● řidič by měl mít jistotu 

● pokyny řidiče (i neverbální) by měly být jasné a srozumitelné 

● řidič by měl reagovat na potřeby osoby, která je vedena (např. upravit rychlost chůze podle 

potřeby osoby, která je vedena, na rozdíl od sledování vlastního rytmu). 

 

Příklady otázek: 

1. Jak jste se cítili v pozici řidiče / vůdce? 

2. Proč se v těchto pozicích cítíte dobře? 

3. Co můžeme zobecnit pro osobní mentorské vztahy a podpůrný postoj dospělého při práci s 

dětmi? 

 
 
 
Pomůcky 
 

Šály / šátky na zavázání očí 
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Aktivita 6: Kolo emocí 
 

Cíle: 
 
        2. zažít sebe jako kompetentního podporovatele dětské  hry 
 
        3. demonstrovat pochopení toho, jak je jejich vlastní osobnost důležitou součástí podpory hry 
identifikovat svou vlastní roli při podpoře dětské hry 
 
 

Čas: 40 minut 

 
 

Aktivita 
 
Požádejte účastníky, aby si sedli do kruhu. Vložte kolo emocí doprostřed a požádejte někoho, aby 

kolo roztočil (pokud nemáte kolo, napište jména emocí na kousky papíru a vložte je do pytle a 

požádejte účastníky, aby jeden vytáhli). 

Osoba, která točila kolo / vzala kus papíru, by měla sdílet příběh ze své práce s dětmi, když cítil tu 

konkrétní emoci. 

Po skončení hry nechte 10 minut na shrnutí: požádejte účastníky, aby napsali své myšlenky (jen pár 

vět) na téma „Moje silné stránky jako playworker/ pracovník / učitel“ a „Oblasti pro zlepšení“. 

Jakmile to udělají, měli by utvořit dvojice a v ní sdílet to, co si napsali. 

Po tomto shrnutí stručně shrňte, co se stalo v modulu. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Kolo emocí je dřevěné kolo, které můžete otáčet. Na něm jsou napsané emoce. Účastník kolo roztočí 

a čeká, která napsaná emoce se u něho zastaví. Můžete se u něho zastavit následující emoce: štěstí, 

stud, hněv, vděčnost, deprese, smutek, láska, vina, vztek, úzkost. 
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Příklad kola emocí od rakouských partnerů Gesellschaft für Sozialforschung und Bildung (GeSoB) 

Pokud pracujete s větší skupinou, připravte více kol/sáčků a vytvořte menší skupiny, aby 

spolupracovaly. Obecně je ideální, pokud ve skupině není více než 10 lidí, protože tato 

činnost by mohla trvat velmi dlouho. Pokud existují dvě malé skupiny, je užitečné mít dva 

trenéry, takže každý se může připojit ke skupině a v případě potřeby jim proces usnadnit. 

Pokud jste sami a nepřidáváte se ke skupinám do diskuse, zdůrazněte účastníkům, že by 

měli sdílet pouze příběhy, s nimiž jsou v pohodě (účastníci si tak mohou řídit to, co chtějí či 

nechtějí sdílet). Pokud nastane situace, že dojde ke sdílení nechtěného obsahu, je důležité 

se doptávat účastníků, jak se cítí a po cvičení nabídnout podporu pokud je potřebu. 

 
Pomůcky 
 
Kolo emocí 

Emoce napsané na papírcích a pytlík 
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Shrnutí 
 

Cíle: 
- 
 

Čas: 10 minut 

 
 

Aktivita 
 

Nechte skupinu sedět spolu a sdělte jim, že toto je konec modulu 7. Shrňte, co jste udělali během 

modulu, a zeptejte se skupiny, zda mají nějaké další otázky k tématům, nebo zda by se s nimi chtěli o 

něco podělit. Je-li to nutné, zopakujte relevanci těchto cvičení, protože se liší svou povahou od 

předchozích, a některé účastníky by to mohlo zmást. Vysvětlete, že práce na sobě je klíčovým 

prvkem v sebevědomí a naší roli dospělých pracujících s dětmi, a že prožívání našich kolegů z 

„lidského“ hlediska (na rozdíl od „rolí jako kolegů“) může zlepšit naši každodenní zkušenost. Pokud 

se účastní dalšího modulu, ujistěte se, že znají program pro příští sezení. 
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Modul 8: Teorie a praxe Playworku  
 

 
 

Cíle: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. demonstrovat porozumění britskému modelu hry 

2. diskutovat o uplatňování principů playworku na časy pro hru ve škole 

3. popsat přístupy playworku k intervenci 

4. diskutovat o tenzi, která se pojí s přístupem playwork 

 

Shrnutí relace 

Tato relace reviduje britský model hry a zabývá se konkrétním modelem hry, modelem teorie učení 

zaměřené na hru (psycholudics). Existuje několik aktivit, které se zabývají tím, kdy, proč a jak 

zasáhnout do dětské hry. To není vždy jednoduché a měl by být poskytnut čas na prozkoumání 

napětí vyplývajícího z role playworkera, zejména ve školním prostředí. 

 

Poznámky pro trenéry 

Seznamte se s modelem teorie učení zaměřené na hru (psycholudics), včetně základních principů, 

herního cyklu a hierarchie intervence. Za zmínku také stojí, že jde pouze o jeden model z pohledu 

hlubinné psychologie, a že existují i jiné modely. Například modul 9 se zaměřuje na prostorový model 

(spatial model) pro podporu dětské hry. 
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Aktivita 

& Cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 10 minut Úvod do modulu, energizer Celá skupina  

Aktivita 2 

Cíle 1 

35 minut Teorie zaměřená na hru 

(psycholudics) část 1: herní cyklus 

(play cycle):  

Záměr: představit herní cyklus jako 

způsob pochopení herního procesu 

a role dospělých v něm 

Přednáška v 

celé skupině, 

aktivita v 

malých 

skupinách/ 

diskuze ve 

velké skupině 

Flipchart/tabule, 

marker nebo 

PowerPoint; 

scénáře 

principy Playwork  

Aktivita 3 

Cíle 3 

30 minut Teorie zaměřená na hru 

(psycholudics) část 2: úrovně 

intervence:  

Záměr: představit různé úrovně 

zapojení dospělých do herních 

rámečků 

Přednáška v 

celé skupině a 

male skupiny 

scénáře se 

zpětnou 

vazbou 

Flipchart, 

markery; scénáře 

Přestávka 15  minut Přestávka 

Aktivita 4 

Cíle 2 

40 minut Intervence 2.0:  

Záměr: prozkoumat jiné způsoby 

intervence než obvyklé „něco říct, 

něco udělat“ 

Aktivita v 

malých 

skupinách 

Flipchart, markery 

 

Aktivita 5 

Cíle  3, 4 

20 minut Podpůrná komunikace a zábrany v 

komunikaci:  

Záměr: představit techniky, které 

podporují komunikaci 

Prezentace v 

celé skupině 

 

Aktivita 6 

Cíle 2, 4 

20 minut Principy Playwork ve školách – 

dikuze 

Plenární 

zasedání 

 

Shrnutí 10 minut Shrnutí + co s sebou příště:  

Myslete na významné prostory 
(radost, zázrak, úzkost, konflikt, 
odpočinek, cokoli významného) ve 
vyhrazených herních prostorech 
vaší školy. Pořiďte fotografii tří 
významných prostorů a přineste je 
na další relaci (můžete je mít 
vyfocené v telefonu, nebo je 
vytisknout) 

Plenární 

zasedání 
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Aktivita 1: Úvod and aktivita 2: Teorie zaměřená na hru (psycholudics): 
herní cyklus (play cycle) 

 

Cíle: 
 
demonstrovat porozumění britskému modelu playwork 
 
 

Čas: 45 minut 

 
 

Aktivita 
 
Spusťte modul energizátorem a poté vysvětlete obsah tohoto modulu: playwork praxe podle 

britského modelu playworku, známého jako teorie zaměřená na hru (psycholudics). Připomeňte 

účastníkům principy playwork (můžete je mít pověšené na zdi). 

Poté přednášejte o herním cyklu (play cycle). Použijte příručku jako referenci. 

1. Vysvětlete, že herní cyklus (play cycle) je součástí teoretického modelu hry nazvané 

„psycholudics“; „Ludo“ je latinsky „hra“, a tak „psycholudics“ znamená doslova studium 

mysli při hře. Toto chápání hry a playworku (které je jedním z mnoha) má kořeny v hlubinné 

psychologii a zejména v práci Carla Gustava Junga. To naznačuje, že hra je zdrojem léčení, a 

že děti si mohou prostřednictvím hry zpracovávat materiál z nevědomí, který je trápí, což 

zabraňuje tvorbě neuróz nebo dokonce psychózy. Je nepravděpodobné, že by si děti vědomě 

uvědomovaly, že to je to, co dělají, ale úlohou playworkera je podpora dětí při vyjadřování 

tohoto materiálu z nevědomí prostřednictvím porozumění herního cyklu (play cycle). 

2. Vysvětlete herní cyklus (play cycle) podle Sturrocka a Else17 pomocí flipchartu nebo 

prezentace v PowerPointu. Prezentujte herní podněty, reakce, rámec, uzavření jednoho 

cyklu, flow, ukončení (včetně narativních, fyzických, hudebních a emocionálních příkladů) a 

náhradní vybití. 

3. Použijte příslušné symboly z příručky. 

4. Požádejte účastníky, aby se vrátili zpět do svých vlastních herních vzpomínek nebo se 

zaměřili na jakákoliv pozorování, které prováděli, když si děti hrají. To jim poskytne konkrétní 

příklady všech aspektů herního cyklu (play cycle). 

5. Požádejte skupinu, aby vytvořila malé skupiny nebo dvojice. Dejte jim na leták dvou herních 

scénářů / pozorování dětské hry (ale bez prvků herního cyklu) - viz poznámky pro trenéry). 

Poskytněte účastníkům čas podívat se na pozorování a identifikovat komponenty herního 

cyklu. 

                                                           
17

 “The Play Cycle” by Gordon Sturrock and Perry Else available on CD-rom via www.commonthreads.co.uk 

Také popsáno v “The Value of Play” by Perry Else : Continuum 2009, ISBN 978 0 8264 9565 5 and “Reflective Playwork” by 
Jacky Kilvington and Ali Wood : Continuum 2010, ISBN 978-0-8264-9764-2 

http://www.commonthreads.co.uk/
http://www.commonthreads.co.uk/
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6. Dejte jim asi 10-15 minut, aby zvážili scénáře a identifikovali prvky herního cyklu (play cycle). 

Povzbuzujte účastníky, aby také přemýšleli o svých vlastních příkladech. 

7. Na konci cvičení veďte zpětnou vazbu a diskutujte s celou skupinou. Zeptejte se jich, zda bylo 

snadné nebo obtížné identifikovat různé prvky herního cyklu (play cycle). 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Tato aktivita spoléhá na to, trenér má dobré znalosti a porozumění o teorii, kterou najdete v 

příručce. Postarejte se, aby všichni rozuměli vašemu vysvětlení a povzbuzujte, aby se účastníci ptali v 

případě, že něčemu nerozumí. 

Doporučujeme použít video na následujícím odkazu, abyste porozuměli herního cyklu (play cycle) a 

vytvořili si představu o tom, jak byste mohli tuto aktivitu účastníkům objasnit (vytvořeno jako 

součást materiálů pro podporu školitele v rámci projektu VIPER): http://youtu.be/6FNHa8gZ8CU 

 

Scénáře herního cyklu (play cycle) 

 

Pozorování bez prvků herního cyklu (play cycle): 

 

1. Chlapec (10) skutálel pneumatiku do plotu. Sledoval až se usadí, a pak se vzrušením z aktivity 
začal postupně vytahovat všechny pneumatiky a začal je pečlivě umisťovat vedle sebe. Byla 
to zjevně těžká práce. Přišla pracovnice a stála poblíž, ale ne příliš blízko. Sledovala a čekala. 
Chlapec pracovnici ignoroval. Ta viděla, že je chlapec naprosto pohlcen a tak se vzdálila. 
Chlapec pokračoval v umisťování pneumatik více než půl hodiny bez zastavení. Další děti se 
úmyslně pohybovaly okolo pneumatik, ale žádné z nich jeho činnost nepřerušilo. Nakonec se 
chlapec postavil a podíval se. Poté upravil jednu nebo dvě pneumatiky a znovu se postavil. 
Pak se oprášil a šel dovnitř do budovy. Později si vůbec nevšímal, když nějaké jiné dítě 
přesunulo pár pneumatik jinam. 

 

2. Chlapec (8) seděl u varhan a díval se na klávesy. Rozhlédl se, zachytil pohled dalšího chlapce 
a přikývl. Druhý chlapec (který tam byl toho dne poprvé) se stydlivě vyšplhal k varhanám a 
posadil se. Začali mačkat klávesy a získali rytmus basového pozadí. Jeden z playworkerů začal 
tančit přes celou místnost. Jeden z chlapců se rozhlédl a zasmál se a několik dalších dětí se 
rozveselilo a jásalo. Během několika minut se vytvořila řada dětí, které dělaly tančily a 
pohybovaly se ven a zpět skrz dveře místnosti. Chlapci u varhan byli potěšeni a stále hráli. Asi 
po deseti minutách se linie rozpadla a jednotlivé děti tančily zpět a pak se zapojily do něčeho 
jiného. Chlapci u varhan se zlobili, ale zdálo se, že jsou šťastní. Playworker zatleskal a řekl „to 
bylo skvělé!“ A oba kluci se spontánně postavili, uklonili se a oba utekli ven. 

 

 

Pozorování s prvky herního cyklu (play cycle): 

 

http://youtu.be/6FNHa8gZ8CU
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3. Chlapec (10) skutálel pneumatiku do plotu (podnět). Sledoval, jak se usazuje (reakce), a pak 
se vzrušením z aktivity začal postupně vytahovat všechny pneumatiky (cyklus) a začal je 
opatrně umisťovat vedle sebe (rámec). Byla to zjevně těžká práce. Přišla pracovnice a stála 
poblíž, ale ne příliš blízko. Sledovala a čekala. Chlapec pracovnici ignoroval. Ta viděla, že je 
chlapec naprosto pohlcen (flow) a tak se vzdálila. Chlapec pokračoval v umisťování 
pneumatik více než půl hodiny bez zastavení. Další děti se úmyslně pohybovaly okolo 
pneumatik, ale žádné z nich jeho činnost nepřerušilo (zadržení – děti vnímají herní rámce 
ostatních). Nakonec se chlapec postavil a podíval se. Poté upravil jednu nebo dvě 
pneumatiky a znovu se postavil. Pak se oprášil a šel dovnitř do budovy (ukončení). Později si 
vůbec nevšímal, když nějaké jiné dítě přesunulo pár pneumatik jinam. 

 

4. Chlapec (8) seděl u varhan a díval se na klávesy. Rozhlédl se, zachytil pohled dalšího chlapce 
a přikývl (podnět). Druhý chlapec (který tam byl toho dne poprvé) se stydlivě vyšplhal k 
varhanám a posadil se (reakce). Začali mačkat klávesy a získali rytmus basového pozadí 
(podnět a reakce, vytvoření rámce – rytmické vyprávění). Jeden z playworkerů začal tančit 
přes celou místnost (slouží oběma – podnět a reakce). Jeden z chlapců se rozhlédl a zasmál 
se a několik dalších dětí se rozveselilo a jásalo (odeva na playworkerův podnět). Během 
několika minut se vytvořila řada dětí, které dělaly tančily a pohybovaly se ven a zpět skrz 
dveře místnosti (překrývající se rámce). Chlapci u varhan byli potěšeni a stále hráli (flow). 
Asi po deseti minutách se linie rozpadla a jednotlivé děti tančily zpět a pak se zapojily do 
něčeho jiného. Chlapci u varhan se zlobili, ale zdálo se, že jsou šťastní (ukončení). Playworker 
zatleskal a řekl „to bylo skvělé!“ A oba kluci se spontánně postavili, uklonili se a oba utekli 
ven. 

 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, popisovače, scénáře 

Viz část v příručce k herním cyklu (play cycle) 
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Aktivita 3: Teorie zaměřená na hru (psycholudics) část dvě: úrovně 
intervencí 

 

Cíle: 
 
3.  popsat přístupy playwork k intervenci 
 
 

Čas: 30 minut 

 

 
 

Aktivita 
 
V návaznosti na model zaměřený na hru (psycholudics) připomeňte účastníkům, že úlohou 

playworkera je podporovat děti, aby vyjádřily jakýkoli symbolický materiál, který potřebují zpracovat. 

Intervence v herním cyklu (play cycle) je zaměřena na jeho podporu na místo jeho přerušení. V 

tomto modelu tedy zásahem není zastavit hru dětí nebo přesměrovat jejich hru, ale vstoupit do 

rámce a pokusit se jej obnovit, pokud je v nebezpečí jeho rozpad. 

Použijte poznámky v příručce k představení čtyř úrovní intervence: údržba hry, jednoduchá, střední a 

komplexní. Ujistěte se, že to lidé pochopili. 

Požádejte účastníky, aby vytvořili malé skupiny, nejlépe s kolegy z vlastní školy. Udělejte každé 

skupině jeden nebo dva (v závislosti na počtu malých skupin) scénář (viz poznámky pro trenéry) a 

požádejte je, aby diskutovali o tom, jak mohou zasáhnout a proč a na jaké úrovni si myslí, že by to 

mohlo být. 

Vytvořte opět velkou skupinu a požádejte o zpětnou vazbu. 

Poznámky pro trenéry 
 
Scénáře: 
1. Chlapec začne trhat mokrou trávu a házet ji na dívku, která křičí a utrhne také trávu a hodí ji zpět 

na chlapce. Ten utrhne více trávy a hodí ji znovu na dívku. Tentokrát ji netrefí a zasáhne mladší dítě, 

které začne plakat. 

2. Skupina mladších dětí byla ponořena do hry na piráty. Zavolají supervizorku a požádají ji, aby pro 

ně držela imaginární vlajku. Ta to pro ně udělá, ale pak vidí něco, co potřebuje její pozornost jinde. 

3. Několik dětí si hrálo uvnitř, malovalo na velké listy karet, klábosily a dívaly se na sebe. Jedno dítě si 

začne malovat na svoje nohy. 

4. Ve škole je nový student. Je poněkud plachý a doposud ve třídě nemá přátele. Během pauzy na 

hru přistupuje ke skupině svých spolužáků, kteří staví buniš a usmívá se na ně, ale oni ho ignorují. 

5. Skupina dětí pořádá taneční soutěž na školním pozemnku. Další skupina hraje fotbal, v blízkosti 
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místa taneční soutěže. Míč opakovaně přistane mezi tanečníky, což je velmi rozzlobí a dochází ke 

střetu obou skupin. 

6. Je to deštivý den, kdy je pravidlem, že si děti musejí obléknout nepromokavé oblečení, než 

odejdou ven. Ale některé děti jsou příliš nadšené a vyběhnou ven do deště bez toho, že by si oblékly 

nepromokavé oblečení. 

7. Je dívka, která má potíže s učením. Ráda si hraje sama a během tance si zpívá sama pro sebe. a při 

tanci na ni zpívá sama pro sebe. Ostatní děti ji ingnorují a často se posmívají jejím tanečním 

pohybům. 

8. Ve školním areálu je upevněno několik velkých pneumatik. Skupina dětí je používá pro 

překážkovou dráhu, lezení a skákání z jedné na druhou. Ve skupině je jedno dítě, které se zdráhá 

přeskočit z jedné pneumatiky na druhou. Ostatní ho vyzývají, aby skočil a nazývají ho “holkou”. 

 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, markery 

Scénáře 
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Aktivita 4: Intervence 2.0 
 

Cíle: 
 
popsat přístupy playwork k intervenci 
 
 

Čas: 40 minut 

 
 

Aktivita 
 
Cílem této aktivity je prozkoumat jiné způsoby intervence než obvykle „něco říci, něco udělat“. 

Někdy stačí jednoduše změnit herní prostor, přidat “harampádí” (loose parts) atd. 

Požádejte skupinu, aby vytvořila seznam důvodů, proč se domnívají, že by mohli potřebovat 

zasáhnout do dětské hry: co by mohlo vyprovokovat zásah od dospělého? Např.: 

● děti si nehrají pěkně (skupina dětí nedovolí, aby někdo jiný hrál) 

● děti se hádají o herní materiál 

● děti se perou 

● děti si hrají nebezpečně 

Navrhněte, abychom se v těchto situacích na sebe dívali. V rámci reflexní praxe si položte následující 

otázky: 

● Co jsem se snažil dosáhnout? 

● Jak dobře jsem to udělal? 

● Jak to mohu udělat lépe? 

Požádejte účastníky, aby o tom diskutovali v malých skupinách, a poté se podělili o své myšlenky s 

ostatními. 

 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, popisovače 
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Aktivita 5:  Podpůrná komunikace a zábrany v komunikaci 
 

Cíle: 
 
3. popsat přístupy playworku k intervenci 
 
4. diskutovat o tenzi, která se pojí s přístupem playwork 
 
 

Čas: 20 minut 

 
 

Aktivita 
 
Krátce si promluvte o komunikačních technikách, podívejte se, jak komunikovat podpůrným 

způsobem a jaké jsou překážky komunikace. Použijte zdroje uvedené v příručce. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Vysvětlete účastníkům, že když dospělí zasahují do dětské hry, může to mít obrovský rozdíl v tom, 

jaký jazyk / komunikaci používají. Vytváření komunikačních bariér, například při pokusu o vyřešení 

konfliktu, s větší pravděpodobností způsobí, že se některé děti cítí sklesle. Použití podpůrných 

komunikačních technik dává všem dětem šanci se vyjádřit. 

Vysvětlete také, že v přístupu k tvorbě her existuje určitá přirozená napětí, zejména pokud jde o to, 

zda si děti mohou po celou dobu svobodně vybírat. Spojte to s komunikací: používání podpůrné 

komunikace může dětem pomoci cítit se více zapojené a lépe porozumět důvodům určitých zákazů. 

Nezapomeňte také, že pokud používáte podpůrnou komunikaci, sloužíte dětem jako vzor, který 

demonstruje, jak mohou tyto techniky v určitých situacích používat. 

 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 
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Aktivita 6: Principy Playworku ve škole; a shrnutí 
 

Cíle: 
 
2. diskutovat o uplatňování principů playworku na časy pro hru ve škole 
 
4. diskutovat o tenzi, která se pojí s přístupem playwork 
 

Čas: 30 minut 
 

Aktivita 
 
Představte aktivitu tím, že playworkeři ve Velké Británii pracují v různém nastavení, ale mohou se 

vyskytnout problémy se zaměstnanci školy při používání přístupu playwork. Připomeňte účastníkům 

znovu principy playworku. 

Požádejte účastníky, aby diskutovali v rámci celé skupiny o tom, jak lze všechny principy aplikovat na 

školní prostředí a zda představují nějaké problémy. Povzbuďte skupinu, aby dospěla k závěrům, 

které řeší obavy z pohledu školy a přitom podporující svobodně zvolenou hru. Možná bude užitečné 

vrátit se zpět ke kritériím kvality pro školu přátelskou k dětské hře. 

Deset minut před koncem relace ukončete aktivitu a shrňte klíčové body. Poskytněte účastníkům 

informace pro další setkání (viz poznámky lektora). 

Poznámky pro trenéry 
 
Na konci této relace požádejte účastníky, aby si na příští setkání donesli přípravu. Následující relace 

se vrací k pohledu na to, jak prostředí podporuje a / nebo omezuje dětskou hru. Představíme 

způsob, jak lze prostor pro hru dokumentovat a proto potřebujeme, aby byli účastníci připraveni. 

Myšlenka kritické kartografie byla stručně představena v modulu 4, když jste požádali účastníky, aby 

přemýšleli o významných místech pro hru. Na tomto místě se k tomu vraťte a požádejte účastníky, 

aby si donesli fotografie z prostoru jejich školy (hřiště, jiné venkovní nebo vnitřní prostory, které se 

používají v čase určeném pro hru). Požádejte je, ať si vyberou tři oblasti, které jsou pro ně nějakým 

způsobem významné. Může to být oblast radosti, kde se těší z pozorování dětí. Může to být prostor, 

který je pro ně zdrojem úzkosti, protože se děti chovají způsoby, které je znepokojují. Může to být 

oblast klidu, vzrušení nebo konfliktu ... Pořiďte fotografii z každé z těchto tří oblastí a přineste si 

fotografie s sebou na další setkání. Můžete je přivést digitálně nebo vytisknout. 

Účastníci by si s sebou měli rovněž přinést dokumentaci toho, co udělali při auditu prostoru 

využitelného pro hru dětí v jejich škole (aktivita z modulu 4) a veškeré záznamy z pozorování dětské 

hry (z modulu 6). 

 
Pomůcky 
 
Žádné
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Modul 9: Více o hře a prostoru 
 

 

Cíle: na konci sezení budou účastníci schopni 

1. prokázat porozumění prostorové perspektivě hry a tomu, jak dospělí mohou plánovat / 

podporovat hru 

2. diskutovat problémy na základě konzultací s dětmi a diskutovat účast dětí na rozvoji školy 

přátelské k dětské hře 

3. použít řadu metod dokumentace k prozkoumání toho, jak prostor může podporovat dětskou 

hru 

 

Shrnutí relace 

Tento modul reviduje některé práce zahájené v modulu 4 a používá je jako základ pro zkoumání 

myšlenek o tom, jak tvořit prostor, který podporuje dětskou hru. Představuje myšlenku kritické 

kartografie jako způsob, který zkoumá, jak prostor funguje. Dále tento modul představuje jak lze 

dokumentovat poznatky z kritické kartografie k následné reflexi a plánování změn. 

 

Poznámky pro trenéry 

Zde se nápady výrazně liší od tradičních psychologických přístupů k přemýšlení o dětech a o hře. 

Čerpají z myšlenek z filosofie a geografie a zaměřují se na to, jak pomáhat spoluvytvářet podmínky, 

ve kterých může dojít ke hře. Pokud tyto myšlenky neznáte, měl by vám pomoci materiál v kapitole 6 

v příručce. 
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Aktivita 

& Cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíle 1 

 

20 minut Úvod: do modulu; čas se vypořádat a 
vyzvednout všechny myšlenky a 
dotazy z předchozích relací 

Tvorba prostoru:  

Užitečný koncepční nástroj od 

Lefebvre. 

Záměr: zavedení koncepčního 
nástroje, který pomůže ocenit, jak 
prostor není statický / neutrální, ale 
neustále se vytváří; napětí mezi 
záměry prostoru a jeho 
každodenním využitím 

Přednáška, 

diskuze v celé 

skupině 

PowerPoint 

Aktivita 2 

Cíle 1 

30 minut Revize auditu prostoru:  

Záměr: jako připomínka rozšířeného 

cvičení z modulu 4, revize myšlenky 

ukazatelů obsahu a prostředí jako 

základu pro auditovací prostor. 

Práce s jejich audity prostoru 

Diskuze v celé 

skupině 

Poznámky z 

modulu 4 

Aktivita 3 

Cíle 2 

35 minut Účast dětí na plánování prostoru 

pro hru; schopnost dospělých 

reagovat: 

Záměr: prozkoumat použití a limity 

racionálních, formálních a verbálních 

přístupů při zjišťování preferencí 

dětské hry; představit dvojici 

procesů zodpovědnost v dětské hře 

a schopnost dospělých reagovat, aby 

prostor byl stimulující pro to, aby se 

objevila hra 

Diskuze v 

malých 

skupinách a ve 

velké skupině 

Flipchart, papír 

and propisky 

Přestávka 15 minut Přestávka 

Aktivita 4 

Cíle 3 

75 minut Kritická kartografie: přístupy k 

dokumentování toho, jak prostor 

funguje:  

Záměr: představit tento prostorový 

přístup k dokumentaci, která se 

zaměřuje na to, jak prostor funguje, 

a tvoří základ pro rozvoj prostoru a 

také důkaz toho, jak školy splňují 

Malé a velké 

skupiny 

Papír, propisky, 

post-its, řada 

řemeslných 

materiálů 

PowerPoint 
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kritéria kvality; prozkoumat přístupy 

k schopnosti reagovat 

Shrnutí 5 minut Shrnutí:   Plenární 

zasedání 
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Aktivita 1: Úvod - vytváření prostoru 
 

Cíle: 
 
prokázat porozumění prostorové perspektivě hry a tomu, jak dospělí mohou plánovat / podporovat 
hru 
 

Čas: 20 minut 

 
 

Aktivita 
 
Poskytněte prostor pro zaznění myšlenek a dotazů z předchozí relace. 

Zkontrolujte, zda si lidé přinesli své audity prostoru, fotografie významných míst (modul 4) a 

pozorování a jakékoliv další záznamy o prostoru ve své škole (modul 6). 

 

Začněte scénářem herního okamžiku:  

Scénář ložnice: Představte si, že váš 9letý syn má 3 kamarády, kteří jsou u něho na přespání. Měli 

pizzu, sledovali svůj oblíbený film, vyčistili si zuby, zalezli do spacáků a jsou připraveni na spaní. 

Zkontrolujte, zda jsou všichni v pořádku, řekněte dobrou noc, zhasněte světlo a opusťte místnost. A 

jdou spát ... kromě toho je to velmi nepravděpodobné, jak vám účastníci řeknou. Zeptejte se jich, co 

si myslí, že se stane dál. Bude existovat řada návrhů, od hihňání, přes hluk  až po polštářové souboje. 

Jde o to, že nevíme přesně, co se stane, ale víme něco pravděpodobně. Situace obvykle poskytuje 

vhodné podmínky pro to, aby se objevila určitá forma hry, a to, co to je a jak se to stane, bude 

záviset na celé škále proměnných. Diskutujte o tom, co tyto podmínky vytváří, a ujistěte se, že jsou 

zahrnuta očekávání, emoce, materiální objekty. 

Ložnice se stala herním prostorem, ale nebyla nutně navržena jako taková. V tomto bodě představte 

další užitečný koncepční nástroj pro pochopení tvorby prostoru od francouzského filozofa Henriho 

Lefebvra18. Pomocí příručky a slidů aplikace PowerPoint představte své myšlenky na prostor 

vytvořený prostřednictvím vztahů mezi třemi formami prostoru: koncipovaný (prostor plánovačů), 

vnímaný (každodenní prostorové praktiky) a žitý prostor (kde život stojí za to žít - prostor umění, 

láska, hry atd.). 

Můžete to ilustrovat na příkladu autobusové zastávky: autobusové zastávky jsou navrženy tak, aby 

udržely ekonomiku v chodu, přepravují lidi do práce (produkce) a do obchodu (pojatý prostor). 

Většinou se tak používá (prostorová praxe). Zde je další ilustrace dvou chlapců na autobusové 

                                                           
18

 Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, Oxford: Blackwell. 
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zastávce, která poskytuje příklad prostoru k žití (living space)19: 

Dvě děti (chlapci, 6/7 let) stojí na autobusové zastávce s dospělým. Jedno dítě 

začíná chodit kolem dospělého a lehce se přidružuje jeho kabátu, když se pomalu 

pohybuje proti směru hodinových ručiček; druhý chlapec ho následuje a drží se ho 

za rukáv jeho bundy. Když se kabát krabatí kolem ženy, odstrčí dítě pryč - to se 

pustí, ale druhý chlapec se jeho rukávu stále drží. První dítě se lehce vzdálí od 

dospělého a začne se otáčet na jedné noze; zvyšující se rychlost tohoto pohybu 

také otáčí další dítě kolem. Se zvyšující se rychlostí se také zvyšuje hlasitost smíchu 

a chichotání, než dítě uvolní rukáv a uchopí kapuci bundy. Dítě se vyhýbá prudkým 

výpadem vpřed a otáčí se téměř baletickým pohybem. V tuto chvíli dorazí další 

osoba na autobusovou zastávku a stojí blízko prvního dospělého, mírně odděleně 

od dětí. Dochází k krátké pauze, když se obě děti zůstanou stát, ale záhy druhé dítě 

začne balancovat podél velmi malé čáry/ praskliny v chodníku, směrem od 

dospělých, chůze jednou nohou před druhou a nataženou paží. První dítě následuje 

tento pohyb, ale pak se zastaví a otočí bokem k prasklině. Pravou nohou sleduje 

půlkruh na podlaze ven z trhliny a vrací se k čáře, zkříží; zvedne levou nohu a 

následuje půlkruh dozadu a zpět k čáře, aby zkřížil nohy a pokračoval podél čáry, 

opakuje tuto sekvenci - po několika pohybech se k němu přidá další dítě, které 

následuje jeho vzor, vzorek, model, schema; opět se tempo zvyšuje a při několika 

příležitostech ztrácejí rovnováhu a opírají se o sebe, což vyvolává další záchvaty 

chichotání. Během celé doby děti na sebe nemluvily, ale zdá se, že komunikují skrz 

chichotání, pohled, šťouchání atd. Krátce nato žena volá na děti, že autobus jede, 

a děti se přemístí, kde stojí dospělý, přičemž se dítě při výstupu na palubu vrátí k 

tomu, že se drží za kabát dospělého. 

Klíčovým bodem, který by se měl týkat Lefebvrovy triády, je to, že se nejedná o oddělené prostory, 

nýbrž se spojí a vytvoří prostor jeden. Stejně jako u Kyttäva oblasti svobodně zvolených akcí (Modul 

4) nemůžeme navrhnout ani poskytnout živý prostor (living space), protože by to vytvořilo pojatý 

prostor (conceived space). Vyčlenění prostoru pro okamžiky v prožívaném prostoru často způsobuje 

napětí mezi záměry prostoru a jeho každodenním a mimořádným využitím. Příkladem toho je 

používání autobusových zastávek teenagery ve Velké Británii: často jsou to jediná místa, kde je 

sucho, a pro teenagery příležitost se setkat. Mohou dělat graffiti na zastávku nebo dělat jiné věci, 

které jsou vnímány jako vandalismus. Ve Velké Británii si tohoto problému všimli výrobci vybavení 

dětských hřišť a navrhli úkryty pro mládež (které vypadají nápadně podobně jako zastávky) a umístili 

je do parků na místech, kde nebudou mladí lidé považováni za hrozbu pro starší lidi. 

Zeptejte se, co nám tento koncepční nástroj může říct k plánování hry. 

  

 

                                                           
19

 Lester, S. (2017) Children’s right to play: from the margins to the middle. In M. Ruck, M. Peterson-Badali and 

M. Freeman (eds.) Handbook of Children’s Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives. New York: Taylor 
and Francis, p. 317. 
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Poznámky pro trenéry 
 
Tato aktivita používá příběhy / postřehy k ilustraci konceptuálního nástroje, ilustrující sílu příběhů a 

příkladů. Samotný koncepční nástroj pomáhá pochopit, jak se vytváří prostor díky prolnutí mezi 

designovými záměry pro prostor, každodenním používáním a vyhrazením prostoru pro hraní. 

 
Pomůcky 
 
PowerPoint 
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Aktivita 2: Revize auditu prostoru 
 

Cíle: 
 
prokázat porozumění prostorové perspektivě hry a tomu, jak dospělí mohou plánovat / podporovat 
hru 
 
 

Čas: 30 minut 

 
 

Aktivita 
 
Tato aktivita závisí na tom, jakou práci si účastníci dali s auditem prostoru v jejich škole 

prostřednictvím aktivity v modulu 4. Zkontrolujte, zda si účastníci přinesli tuto práci. Podle toho 

přizpůsobte aktivitu. 

Připomeňte účastníkům reflexní nástroje IMEE (Intuice, paměť, zkušenosti a důkazy). Připomeňte jim 

také řadu seznamů generovaných v modulu 4. 

Usnadněte diskusi o auditech prostoru (buď před relací, nebo během ní). Pokud je to vhodné, 

můžete to udělat venku. Připomeňte klíčové prostorové koncepční nástroje (IMEE, provize, produkce 

prostoru a Lefebvrovu triádu atd.). 

Zakončete nápady, kde provádět audity prostoru: plánování akcí, další audity atd. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Jak tato aktivita funguje, závisí na tom, kolik další práce účastníci provedli na svých auditech 

prostoru. Můžete jim nakonec připomenout koncepty a nástroje a usnadnit diskusi o tom, jak by se 

to mohlo vztahovat na jejich školu. Nebo, pokud provedli další práci, lze ji použít jako základ pro další 

diskusi. Budete potřebovat poznámky z modulu 4. 

 
Pomůcky 
 
Poznámky z modulu 4 
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Aktivita 3: Účast dětí na plánování prostoru pro hru; schopnost dospělých 
reagovat 

 

Cíle: 
 
diskutovat problémy na základě konzultací s dětmi a diskutovat účast dětí na rozvoji školy přátelské k 
dětské hře 
 

Čas: 35 minut 

 
 

Aktivita 
 
Připomeňte účastníkům stručnou diskusi o účasti dětí na plánování prostoru pro hru v modulu 4. 

Nejde o dobré / špatné, problémy jsou komplexní. 

Požádejte účastníky, aby uvedli, proč by se děti měly podílet na plánování prostoru pro hru. Napište 

nápady na flipchart a pověste je někam, tak, aby byly viditelné. 

Poté požádejte účastníky, aby navrhli způsoby, jak by mohly vypadat konzultace s dětmi. To by 

mohlo zahrnovat například průzkumy s otázkami, jaké vybavení, zdroje nebo činnosti chtějí; diskuse 

ve třídě; pomocí struktury školní rady (dětské parlamenty); více kreativní metody, jako jsou mapy, 

modely atd. 

Rozdělte účastníky do malých skupin a požádejte každou skupinu, aby podrobně diskutovala o jedné 

metodě. Požádejte je, aby uvedli výhody a nevýhody konkrétní metody a diskutovali o druhu 

informací, které by tato metoda mohla přinést. 

Udělejte zpětnou vazbu od každé skupiny a podpořte skupinovou diskusi. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Mezi klíčová témata, která se v diskusi objeví (z příručky), patří: 

● Účast dětí působí demokraticky, ale probíhá v rámci formální struktury pod kontrolou 

dospělých (schůze rady), která přitahuje pouze určité druhy dětí. To je cenné, ale nemělo by 

to být jediným způsobem shromažďování informací. 

● Děti mohou podávat návrhy pouze na základě svých vlastních zkušeností. 

● Pokud se vezmou v úvahu dětské nápady, stanou se zodpovědnými za rozhodnutí („dobře, 

vybrali jste si tento tunelu…“), kdy by odpovědnost měla nést dospělá osoba. 
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● Zeptat se dětí na hraní předpokládá, že vědí, jak si budou hrát. Zaměření se stává jedním ze 

zařízení a fyzického designu (snad s některými aspekty kultury). Nepovoluje hru jako 

zjevenou, kontingentní a oportunistickou. 

● Požádejte účastníky, aby přemýšleli o Kyttäových oblastech a Lefebvrově prostorové trojici a 

o tom, jak by to mohlo ovlivnit plánování prostoru pro hru tímto způsobem. 

 

 
 
 
Pomůcky 
 
Flipchart, papír a propisky 

Příručka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktivita 4: Kritická kartografie: přístupy k dokumentování toho, jak 
prostor funguje 
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Cíle: 
 
použít řadu metod dokumentace k prozkoumání toho, jak prostor může podporovat dětskou hru 
 
 

Čas: 75 minut 

 
 

Aktivita 
 
Představte aktivitu: toto bylo poprvé stručně představeno v modulu 4. Jedná se o způsob, jak 

dokumentovat, jak prostor funguje. Jedná se o způsob, jak generovat konverzace o zvycích a rutinách 

prostorových praktik a zda je lze změnit tak, aby prostor podporoval dětskou hru. Zjistěte, co si 

účastníci přinesli: fotografie významných prostorů, pozorování / příběhy, fotografie / videa / zvukové 

nahrávky. 

Začněte představením přístupu: jedná se o formy dokumentace, které se zaměřují spíše na prostor 

než na jednotlivé děti. Je to všechno o tom, jak prostor funguje. Nezabývá se tím, co a proč 

hra(definice a přínosy), ale místo toho se zabývá tím jak vypadají podmínky, které podporují vznik 

hry. Vidí prostor (a život, včetně hry) jako relační, jak se vynořuje ze setkání dětí, jejich touhami, 

dospělých, hmotnými předměty, očekáváními, historiemi atd.; všichni se spojí, aby vytvořili to, čemu 

bychom mohli říkat herní prostor. Jedná se o rozvoj schopnosti věnovat pozornost tomu, jak prostor 

funguje. Výsledná dokumentace může být použita jako nástroj pro změnu a rozvoj prostoru pro hru, 

tak i jako důkaz pro splnění kritérií kvality značky Škola přátelská k dětské hře. Dokumentace také 

pojednává o překročení jazykových limitů a pomocí řady kreativních metod „mapuje“ prostor. Kromě 

toho je „mapování“ také otázkou možností než pravdy, přesnosti, reprezentace (i když některé z nich 

by mohly být) a „co kdyby?“ A „co víc?“ Jsou položeny klíčové otázky. 

Požádejte účastníky, aby zpočátku sami nakreslili reprezentativní mapu vymezeného hřiště na své 

škole. Nechte na to 10 minut. Pak spojte účastníky a spojte jejich mapy do jedné velké (jak to 

uděláte, záleží na tom, kolik účastníků pochází ze stejné školy). Prostřednictvím dialogů lze vytvořit 

větší porozumění tomu, jak prostor funguje. Požádejte účastníky, aby vyfotili mapu: lze ji vytisknout 

a použít pro další dokumentaci. Velká mapa může být připevněna ke zdi nebo kusu karty a použita k 

umisťování příběhů pomocí poznámek, fotografií atd. 

Jakmile je sdílená mapa kompletní, požádejte účastníky, aby sdíleli své fotografie významných 

prostorů. Pokud nepřinesli fotografie, požádejte je, aby vymysleli tři prostory, které jsou z nějakého 

důvodu významné, a sdílejte je. Pokud jsou fotografie vytištěny, mohou je nalepit na mapu. Ostatní 

mohou používat post-its. Účelem je ukázat emoční vztah k prostoru: prostory radosti, úzkosti, 

konfliktu atd. 

Poté požádejte účastníky, aby sdíleli jakýkoli jiný materiál, který přinesli, a umístili (pokud je to 

možné) na mapu. Mohou zahrnovat pozorování / příběhy (psané krátce na post-it poznámky, nebo 

nakreslené na kousky papíru nebo vytvořené z jakéhokoli dostupného materiálu); fotografie a audio 

a video nahrávky. Možná budete muset vyzvat účastníky, aby viděli, co vidí, když se dívají na hraní 

dětí. Kde je příležitost ke hře, vidíš nepořádek nebo vidíš hodnotu? 
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Dalším klíčovým aspektem této formy dokumentace je použití čar. Čáry mohou sledovat děti, 

dospělé nebo předměty a jsou určeny k tomu, aby ukazovaly pohyb a proudění prostoru. Je-li čas, 

můžete požádat účastníky, aby nakreslili čáru svých pohybů od vstupu do místnosti až po sezení pro 

tuto relaci. Je důležité ukázat střety pohybů: čáry, které je berou v úvahu, nebudou přímé (viz 

příručka). 

Představte další formy dokumentace, které mohou lidé použít (ty jsou uvedeny v příručce). 

Zdůrazněte, jak je důležité rozvíjet schopnost podívat se na to, jak prostor funguje, a na důležitost 

detailů a jednotlivých příkladů. 

Veďte diskusi o tom, jak tyto formy dokumentace používat ve své škole. 

Znovu představte dvojici pojmů schopnost odpovědnosti a schopnost reagovat. Oba pojmy jsou 

začleněny do tohoto přístupu k dokumentaci. Proces dokumentace by měl být sdílený. 

Zeptejte se, jaké kroky by mohly být v důsledku tohoto procesu přijaty. Mohli byste kreslit na 

fotografie významných prostorů (napříč celou škálou pocitů o prostorech). Klíčovými otázkami, které 

je třeba položit, jsou „Co když…?“ a „Co víc?“ Zde je nápad provést malé, ale experimentální změny, 

aby se zjistilo, co se stane. Co když přesuneme židle do jiných prostor? Co když nerozdělíme děti 

podle věku? Toto jsou pouze příklady; ideou je vyzkoušet změny, které by mohly narušit rutiny, nikoli 

s očekáváním řešení identifikovaných problémů, ale zjistit, jak změní tvorbu prostoru. 

  

Poznámky pro trenéry 
 
Jak tato aktivita probíhá, záleží na tom, kolik toho mají účastníci připraveno. Přečtěte si část o 
kritické kartografii v příručce, včetně dvojice konceptů schopnosti k zodpovědnosti a schopnosti 
reagovat. 
 
 

 
Pomůcky 
 
Velmi velké a menší listy papíru, propisky, post-it, řadu různých materiálů. 

 

 

 

 

Shrnutí 

 

Cíle: 
- 
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Čas: 5 minut 

 

 
Aktivita 
 
Nechte skupinu sedět pohromace a řekněte jim, že toto je konec devátého modulu. Shrňte, co jste 

udělali během modulu, a zeptejte se skupiny, zda mají nějaké další otázky k tématům nebo zda by se 

o ně chtěli podělit. Pokud se účastní dalšího setkání, ujistěte se, že znají program pro příští setkání. 
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Modul 10: Hra přesahující herní čas /  

akční plánování / uzavření 

 

Cíle: na konci lekce budou účastníci schopni 

1. demonstrovat porozumění hravé pedagogice a hravým momentům nad rámec hracího času 

2. prokázat porozumění rozdílu mezi samostatně organizovanou hrou, hraním her a hravými 

momenty 

3. vytvářet navazující akční plány pro kroky směřující ke Škole přátelské dětské hře 

4. reflektovat absolvovaný trénink a poskytnout si vzájemně zpětnou vazbu 

 

Shrnutí sekce 

Tento modul má dvě hlavní části. V první části budou účastníci reflektovat a dozví se o rozdílu mezi 

hrou, hravou pedagogikou a vzdělávacími hrami. Na základě toho se účastníci nejprve zamyslí nad 

kurzem ve skupinách a poté individuálně. Individuální cvičení bude také prostorem pro plánování 

dalších kroků. 

Druhá část modulu se zaměřuje na zpětnou vazbu k sobě navzájem a kurzu. Modul i kurz je uzavřen 

uzavřením verbální zpětné vazby a neverbálního rozloučení. 

 

Poznámky pro trenéry 

Protože toto je poslední lekce celého 30hodinového tréninkového kurzu, buďte připraveni vše před 
jejím závěrem uzavřít a zarámovat. Pokud během kurzu padly otázky, které byly odloženy a nebyly 
dostatečně zodpovězeny, ujistěte se, že se k nim vrátíte. Můžete také připravit účastníky na možnost 
silných emocí, protože pro některé lidi to mohla být silná a významná zkušenost. 
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Aktivita 

& Cíle 

Čas Obsah Metody Pomůcky 

Aktivita 1 

Cíle 

5 minut Energizer Malé skupiny Kostky s příběhy, 

karty s příběhy 

Aktivita 2 

Cíle 1, 2 

25 minut Hravá pedagogika  

Záměr: prozkoumat, jak mohou být 

různé nástroje použity pro hravou 

výuku 

Diskuze v 

malých 

skupinách 

Flipchart, 

popisovače, 

různé hry 

Aktivita 3 

Cíle 1, 2, 

4 

15 minut Hra a edukativní hry 

Záměr: zkoumat, jak je hra využívána 

pro pedagogické účely 

Prezentace Flipchart, papír, 

markery, 

projektor 

Aktivita 4 

Cíle 1, 2, 

3, 4 

30 minut Písemná úvaha:  

Záměr: podpořit účastníky v osobní 

reflexi kurzu 

Samostatná 

práce 

Papíry, pera, 

psací podložky 

reproduktor pro 

přehrávání hudby 

na pozadí 

Přestávka 15 minut Přestávka 

Aktivita 5 

Cíle 4 

45 minut Vzájemná zpětná vazba:  

Záměr: poskytnout si navzájem 

zpětnou vazbu 

Aktivita v 

celé skupině 

Klubíčko příze 

Aktivita 6 

Cíle 3, 4 

35 minut Závěrečný kroužek:  

Záměr: sdílet zpětnou vazbu na kurz 

Aktivita v 

celé skupině 

 

Shrnutí 10 minut Shrnutí: Rozloučení skrze neverbální 

aktivitu 

Plenární 

zasedání 

Hudba na pozadí 
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Aktivita 1: Energizer and Aktivita 2: Hravá pedagogika 
 

Cíle: 
 
demonstrovat porozumění hravé pedagogiky a momenty hravosti po hraní hry 
prokázat porozumění rozdílu mezi samostatně organizovanou hrou, hrami a hravým učením 
 
 

Čas: 30 minut 

 
 

Aktivita 
 
Energizer: 

Požádejte účastníky, aby se postavili v řadě podle velikosti malíčků. Když je řada dokončena, rozdělte 
ji do skupin po 4-5 osobách. 

Odstartujte modul vhodnou hrou, například Story Cubes, Story Card v malých skupinách, a nechte je 
hru si zahrát. 

 

Hraní a hry: 

● Nechte malé skupiny diskutovat o tom, jak mohou hru, kterou právě dohráli použít ve 
vzdělávacím kontextu. Co jí mohli učit? 

● Proberte společně 

● Dejte všem skupinám různé hry a nástroje, například karetní hry (jako Dobble, Uno, další), 
měkké míče, padák, stolní hry. Požádejte je, aby přemýšleli o tom, v jakém předmětu mohli 
tyto hry použít a na co. Diskutujte na plenárním zasedání. 

● Diskutujte o tom, proč je to důležité a relevantní. 

 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Můžete použít a odkazovat na relevantní články v příručce 
 
 

 
Pomůcky 
 
Flipchart, popisovače, různé hry 

Příručka 
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Aktivita 3: Hraní a hry ve výchově a vzdělávání   
 

Cíle: 

1. demonstrovat porozumění hravému učení a hravým momentům nad rámec hracího času 

2. demonstrovat porozumění rozdílu mezi samoorganizovanou hrou, hrami a hravým učením.   

 

Čas: 15 minut 

 
 

Aktivita 
 
Přednáška o rozdílu mezi hraním a vzdělávacími hrami 

● Po krátkém icebreakeru otevřete mini-přednášku brainstormingem: 

● Jaký je rozdíl mezi vzdělávacími hrami a hrami? Co je podobné? 

● Poznamenejte si odpovědi na flipchartový papír. Vraťte se zpět k těmto poznámkám během 

celé přednášky. 

● Představte si následující: Mezi hrou, hravou pedagogikou a vzdělávacími hrami existuje 

mnoho společných rysů a existují také velmi důležité rozdíly. Společné rysy mezi hraním, 

hrou a hrami jsou: 

● Oba jsou založeny na osobní zkušenosti, osobní účasti 

● Zkušenost se děje ve světě „co kdyby“ (tranzitivní prostor / Winnicott20) 

● Používá představivost 

● Diskutujte o tom, jaký je rozdíl mezi vzdělávacími hrami / vážnými hrami / gamifikací. 

● vzdělávací hry jsou obvykle krátké a mají přímý vzdělávací cíl 

● vážné hry / sociální simulace jsou složité a zaměřují se více na změnu chování a hlubší vhled. 

Několik z nich je podporováno IT. 

● gamifikace je proces, kdy se samotný proces učení stává hrou, jako je sbírání bodů, rozvíjení 

postav atd. každodenními vzdělávacími činnostmi. 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Shromážděte několik příkladů hraní, her, seriózních her a her z vaší země. (Můžete se vrátit zpět ke 
hrám použitým v tomto školení). Proč by neměly být považovány za svobodně vybrané? Hlavní rozdíl 
spočívá v tom, že vzdělávací hry obvykle nejsou svobodně voleny, protože učitel je ten, kdo je vybírá. 
Také odrážejí vědomé stanovení cílů na straně vychovatele (vychovatel má specifické rozvojové cíle 
související s cviky), zatímco ve svobodně zvolených dětských hrách. 
 

 
Pomůcky 
Flipchart, popisovač, projektor 

                                                           
20

 Winnicott, D.W. (1971) Playing and Reality, London: Tavistock Publications 
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Aktivita 4: Písemná úvaha 
 

Cíle: 
 
demonstrovat porozumění hravé pedagogiky a momenty hravosti po hraní hry 
 
prokázat porozumění rozdílu mezi samostatně organizovanou hrou, hrami a hravými pedagogikami 
 
vypracovat další akční plány pro další kroky směrem ke škole přátelské k dětské hře 
 
reflektovat školení a vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu 
 
 

Čas: 30 minut 

 
 

Aktivita 
 
Požádejte účastníky, aby se posadili na místa, kde mohou samostatně psát. V případě potřeby 

(například kolem stolů není dostatek místa), jim dejte psací podložky 

Vyberte si klidnou instrumentální hudbu na pozadí a potichu ji nechejte přehrávat. Každému 

účastníkovi dejte prázdný list papíru nebo ho požádejte, aby si psali do svých poznámkových sešitů. 

Než začnou psát,připomeňte si se skupinou, co se stalo během tréninkového kurzu. O jakých 

otázkách se diskutovalo, jaké aktivity proběhly. 

Poskytněte jim asi 15–20 minut, aby se zamysleli nad školicím kurzem z vlastní osobní perspektivy a 

zapisovali si ho. Ujistit je, že ačkoli budou sdílet obecné myšlenky ve dvojicích, nebudou otevřeně 

sdílet ani ukazovat své poznámky s ostatními; tato reflexe je hlavně pro sebe. 

Můžete dát několik pomocných otázek, například: 

● Byly nějaké problémy nebo chvíle, které se mě emocionálně dotkly? Proč si myslíte, že to 

bylo? 

● Byly nějaké problémy nebo chvíle, kdy jste se rozzlobili nebo cítili frustrováni? Proč? 

● Co plánujete udělat v budoucnu stejně nebo jinak? 

● Existují nějaká cvičení / hry, které byste chtěli použít v budoucnu? 

● Jaké další kroky plánujete, pokud jde o hru a hravost po skončení kurzu? 

Až čas vyprší, požádejte je, aby si znovu přečetli vlastní poznámky. Můžete je povzbudit, aby 

zvýraznili nebo zdůraznili, co považují za nejdůležitější. 

Nechte účastníky vytvořit dvojice s někým, kdo sedí blízko. Ve dvojicích jim dejte asi 5 minut, aby se 

podělili o své osobní úvahy, co by chtěli. 
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Poznámky pro trenéry 
 
Je také možné požádat účastníky, aby si do budoucnosti, například za 6 měsíců, napsali dopis.Můžete 
jim dokonce dát prázdné obálky, kam mohou vložit své dopisy, zalepit je, napsat svá jména a adresy 
na obálku a datum, kdy se má otevřít. Volitelně můžete dokonce sbírat obálky a odesílat je zpět k 
danému datu, nebo je nechat si vzít domů. 

 
 
 
Pomůcky 
 
Papíry, propisky, psací podložky 

Reproduktor pro přehrávání hudby na pozadí 
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Aktivita 5: Vzájemná zpětná vazba 
 

Cíle: 
 
přemýšlejte o školení a vzájemně si poskytujte zpětnou vazbu 
 
 

Čas: 45 minut 

 
 

Aktivita 
 
Nechte účastníky a trenéry sednout v kruhu co nejblíže sobě. 

Vezměte klubko vlny a můžete ji dát dobrovolníkovi, aby zahájil aktivitu. 

Cílem aktivity je dát si navzájem pozitivní zpětnou vazbu. Ten, kdo zahajuje, omotá konec příze 

kolem prstu. Potom hodí klubko jinému členovi skupiny a dává jim osobní zpětnou vazbu (například: 

„Anno, opravdu se mi líbilo, jak vidíš, jak by věci mohly ve škole fungovat“). Tento účastník chytí 

klubko a omotá přízi kolem svého prstu, vybere jiného účastníka a hodí mu klubko, přičemž mu 

poskytne zpětnou vazbu. Tímto způsobem bude existovat spojovací linka mezi účastníky (a po chvíli 

hodně křížení linek, které tvoří pavučinu jako síť). 

Požádejte účastníky, aby poskytli zpětnou vazbu těm, kteří ještě nebyli zahrnuti. Poté, co každý 

(včetně začínajícího účastníka) obdržel zpětnou vazbu, můžete pokračovat s volbou do konce 

aktivity. 

Požádejte účastníky, aby osobně hovořili s druhou osobou, nikoli obecně. (Takže ne: „Bavilo mě 

pracovat s Julií, ale„ Julie, bavilo mě s tebou “) 

Až čas vyprší, požádejte je, aby vstali a pokusili se pohybovat sítí pohybem jejich spojených rukou. 
Můžete se zamyslet nad počtem a silou spojení a propojení ve skupině. 

 

Poznámky pro trenéry 
Můžete se rozhodnout zúčastnit se tohoto cvičení nebo ne. Pokud se trenér účastní, dává to 

možnost zpětné vazby účastníkovi, o kterém si myslíte, že by nedostal dostatečnou zpětnou vazbu. 

Na druhé straně, pokud například pracujete s jedinou školní komunitou, může být lepší nechat je, 

aby to zvládli sami.  

Na konci cvičení můžete buď nastříhat vlákno tak, aby si každý mohl kousek nechat, nebo jej jen 

vyjmout ze svých rukou, položit na zem a ukázat síť (a odstranit na konci kurzu). 

Pokud není tkanina přeříznuta, může být vhodný čas k zamyšlení nad průběhem rozvíjení příze. 
 
 
Pomůcky 
Klubko barevné vlny 
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Aktivita 6:  Závěrečný kroužek 
 

Cíle: 
 
3.  vypracovat akční plány pro další kroky směrem ke škole přátelské ke hře 
 
4.  pouvažovat o školení a vzájemně si poskytovat zpětnou vazbu 
 
 

Čas: 35 minut 

 
 
Aktivita 
 
Zůstaňte v kruhu. Začněte u dobrovolníka a požádejte je, aby se podělili o zpětnou vazbu ohledně 
kurzu a školitelů. Požádejte všechny, aby řekli jednu věc, kterou si z kurzu vezmou, a jednu věc, 
kterou chtějí udělat pro to, aby byla škola přátelská k dětské hře. Poznamenejte si nápady, jak učinit 
svou školu hravou. 

 

 

Poznámky pro trenéry 
 
Ujistěte se, že všichni promluví a sdílejí nějakou zpětnou vazbu, i když je stručná. Dejte zpětnou 
vazbu sami.  
 
Když píšete poznámky, ujistěte se, že zůstanete v kruhu a nenarušujete intimitu okamžiku. 
 

 
 
Pomůcky 
 
Žádné 

 

 

 

 
 

 



Průvodce pro trénink pro školy přátelské dětské hře 

136 

 

Shrnutí: Rozloučení 
 

Cíle: 
- 
 

Čas: 10 minut 

 
 

Aktivita 
 
Odsuňte židle na jednu stranu a vytvořte co největší a volný prostor. Pokud je to možné, použijte 

tichou hudbu. 

Požádejte účastníky,, aby chodili volně, ne v kruhu. Požádejte je, aby obrátili pozornost na školicí 

místnost. Jděte kolem a zastavte se v některých prostorách, kde zažili něco dobrého nebo 

smysluplného. Uvažujte o svých zkušenostech. 

Po 1-2 minutách chodí opět volně. Po nějaké době jsou požádáni, aby se potkali se všemi ostatními 

členy skupiny. Když se s někým setkají, mohou se tiše rozloučit očním kontaktem, přikývnutím, 

potřesením rukou nebo objetím. Požádejte je, aby opatrně přistupovali k jiné osobě způsobem, 

kterému se zdá být druhá nakloněná. 

Poté, co se zdá, že se všichni mohli rozloučit se všemi, postavte se do kruhu a chyťte za ruce. Všichni 

jsou vyzváni, aby navázali poslední oční kontakt se všemi ostatními. Nakonec si potřeste rukama. 

Rozlučte se skupinou. 

 
Pomůcky 
 
Přehrávač hudby na pozadí 

 

 


