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Úvod 

 

 

 

VITAJTE v sprievodcovi pre školiteľa kurzu, ktorý podporuje školy, aby sa zapojili do 
konceptu Škola otvorená hrám. Príručka bola vyvinutá ako súčasť projektu CAPS 
(Dostupnosť hier na školách), ktorý je financovaný prostredníctvom programu Európskej 
únie Erasmus +. Viac informácií o projekte CAPS a o koncepte Škola otvorená hrám nájdete 
v príručke pre deti, ktorá sprevádza tohto sprievodcu školením, spolu s ďalšími 
informáciami o témach, ktoré sú predmetom kurzu. Cieľom príručky je poskytnúť všetkým 
informácie školám, ktoré im pomôžu stať sa a zostať školou otvorenou hrám. Koncept školy 
otvorenej hrám má päť kritérií kvality, ktoré musia školy ukázať, či ich spĺňajú. Kritériá 
kvality a príručka sú k dispozícii na internetovej stránke projektu: 
http://www.playfriendlyschools.eu/. 

Tento sprievodca predstavuje 30-hodinový kurz rozdelený do desiatich 3-hodinových 
blokov, z ktorých každý má svoje vlastné výsledky vzdelávania. Kurz je rozdelený do dvoch 
častí: prvá časť (15 hodín) je všeobecným úvodom ku konceptu a k jeho podporným 
nápadom. Vzhľadom na to, že koncept Škola otvorená hrám by sa mal stať celoškolskou 
záležitosťou, odporúčame, aby čo najviac zamestnancov absolvovalo prvú časť základného 
školenia. Všetci zamestnanci by sa mali zúčastniť minimálne aspoň prvého 3-hodinového 
bloku. Druhá časť (tiež 15 hodín) je zameraná skôr na tých, ktorí pracujú priamo s deťmi. 
Navrhuje sa celý rad aktivít, ktoré skúmajú teórie a výskum informujúci o prístupe a 
ponúkajú praktické činnosti, ktoré školám pomôžu pracovať na kritériách kvality. Školitelia 
by mali mať možnosť prispôsobiť materiál podľa skupín, s ktorými pracujú: niektoré skupiny 
môžu chcieť formálny kurz, iní môžu uprednostniť „workshop“ s jednotlivými školami. 
Rôzne krajiny budú mať rôzne kontexty pre poskytovanie vzdelávania detí a rôzne skupiny 
budú mať rôzne požiadavky na podporu. Pointa je, že podpora je určená pre školy, aby 
splnili päť kritérií kvality. 
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ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE              BLOK 1 - 5 

 
 

 

 

 

Cieľová skupina: všetci zamestnanci v škole (vrátane vedenia, 
učiteľov, asistentov, zamestnancov školskej jedálne, správcu, etc.): 

každý kto sa pohybuje okolo detí, každý kto má vplyv na život detí v 
škole 

 

15 hodín 
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Blok 1: Aká je to škola otvorená hrám? 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať pochopenie projektu CAPS a konceptu Škola otvorená hrám 

2. vedieť opísať výhody školy otvorenej hrám 

3. preukázať aspoň základné pochopenie hry a prostredia vhodného na hru 

4. preukázať pochopenie kritérií kvality 

5. preukázať pochopenie, prečo celoškolský prístup je potrebný 

 

Zhrnutie sedenia 

Toto sedenie predstavuje kľúčové témy kurzu a konceptu Škola otvorená hrám. Môže sa usporiadať 

ako samostatné sedenie a ako také pokrýva väčšinu kľúčových tém, ktoré sa podrobnejšie skúmajú v 

priebehu kurzu.  

 

Poznámky školiteľa 

Uvedomte si, kto sa zúčastňuje na sedení, najmä pokiaľ ide o to, kto sa zúčastní na budúcich 

stretnutiach (tento blok je možné ponúknuť ako samostatný úvod). 

Účastníci môžu byť všetci z tej istej školy alebo môžu byť z rôznych škôl. Budete musieť vedieť 

posúdiť, kedy je pre účastníkov lepšie spolupracovať s kolegami alebo inými účastníkmi. 
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Aktivita Čas Obsah Metóda Nástroje 

Aktivita 1  

Výsledok č. 1 

15 minút Privítanie, úvod:  

Cieľ: privítať účastníkov, predstaviť projekt CAPS a školiaci kurz 

Celá skupina; rozhovor  

AKtivita 2  

 

10 minút Preľomenie ľadov, párové predstavovanie sa, ‘kreslenie na hlavu’:  

Cieľ: vzájomné spoznávanie sa, začať premýšľať o hre 

Párová aktivita; celá 

skupina 

Hárky papiera A4, tvrdá 

podložka, ceruzky/perá 

Aktivita 3 

Výsledok č.  3 

25 minút Mapovanie spomienok na hru:  

Cieľ: vybavovanie si osobných spomienok na hracie priestory, začať 

premýšľať o hre z priestorového hľadiska 

Individuálna aktivita; 

celá skupina 

Hárky papiera, perá, 

ceruzky, fixky, etc., 

podnety 

Aktivita 4  

Výsledok č.  3 

10 minút Objavovanie príležitostí na hru:  

Cieľ: zažiť prostredie z pohľadu dieťaťa 

Párová aktivita  

Aktivita 5  

Výsledok č.  3 

30 minút Prekážky v hre:  

Cieľ: zvážiť súčasné prekážky pre samoorganizovanú hru detí 

Individuálna aktivita a 

účasť všetkých členov 

Šnúra na prádlo a štipce 

na prádlo, poznámkové 

samolepiace papieriky, 

perá, nožnice 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Navrhovaný plan pre blok 1: Aká je to škola otvorená hrám? 
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Aktivita 6  

Výsledok č. 2 

25 minút Výhody hry v školách:  

Cieľ: zvážiť výhody podpornej hry v školách 

Video a/alebo  

PowerPoint; skupinová 

diskusia 

Počítač, projektor, 

reproduktory 

PowerPoint presentácia 

/ video o výhodách hry v 

škole 

Aktivita 7  

Výsledok č. 1, 4 

20 minút Kritériá kvality:  

Cieľ: predstaviť kritériá kvality a koncept Škola otvorená hrám 

Rozhovor; celá skupina Kópie kritérií kvality 

Aktivita 8 

Výsledok č. 5 

25 minút Celoškolský prístup:  

Cieľ: zdôrazniť, že je dôležité, aby bol každý v škole zapojený v čo najväčšej 

možnej miere do všetkých zmien, ktoré sú zamerané na to, aby sa škola 

stala otvorenou hrám, vrátane zamestnancov, detí a rodín / opatrovateľov 

 Aktivita v malej 

skupine; diskusia 

Magnetické tebule, fixky 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Plenárne stretnutie 

všetkých účastníkov 
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Aktivita 1: Privítanie, úvod a Aktivita 2: Prelomenie ľadov, osobné 

predstavenie sa 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie projektu CAPS a konceptu Škola otvorená hrám 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Úvod 

Cieľom úvodného sedenia je privítať účastníkov, predstaviť školiaci kurz a projekt CAPS a vytvoriť 

správnu atmosféru pre celý kurz. 

Uistite sa, že miestnosť je príjemná a stoličky sú usporiadané v polkruhu. Vyzdobte miestnosť 

vhodne fotografiami, obrázkami, inými vecami tak, aby to vyzeralo hravo. Pripravte občerstvenie a 

rozprávajte sa s účastníkmi po príchode. 

Predstavte sa a prejdite domové a evakuačné postupy kvôli bezpečnosti všetkých. Uveďte stručný 

úvod k projektu, ako sa vyvíjal a o zúčastnených partneroch. 

Popíšte kurz, ktorý navštevujú, časy, prestávky na občerstvenie a odpovedajte na akékoľvek 

počiatočné otázky (niektoré z nich už pri rozhovore s účastníkmi pri ich príchode).  

Párové diskusie 

Požiadajte účastníkov, aby si našli partnera. Budú sa s touto osobou rozprávať dve minúty, potom 
vymenia partnerov. Budú tri kolá. Dajte im témy / otázky na diskusiu, napríklad: 

 Ako ste sa sem dostali? 

 Prečo ste sa rozhodli zúčastniť kurzu? 

 Aká obavy máte ohľadom kurzu? 

Prelomenie ľadov: kreslenie na hlavu 

Požiadajte účastníkov, aby zostali s partnerom z posledného kola dvojminútovej diskusie. Dajte im 

kúsok bieleho papiera a pera alebo ceruzky a niečo pevné na podložku. Povedzte im, že budú musieť 

nakresliť portrét partnera. Požiadajte ich, aby nezačali, kým nedáte pokyn; vysvetlite, že by sa mali 

navzájom nakresliť. Ak sú účastníci v nepárnom počte, môžu pracovať v trojiciach. Ak chcete, môžete 

si vytvoriť napätéočakávanie („tieto portréty môžeme uchovať ako memento kurzu“ atď.). 
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Potom dajte posledný pokyn: požiadajte ich, aby si umiestnili papier na vrch hlavy (ukážte to) a 
nakreslili portrét v tejto pozícii (t.j. kresliť nad hlavou, aby nemohli vidieť, čo kreslia). 
Keď skončia,  môžu sa pozrieť na portréty. 
Sledujte a počúvajte po celý čas: buďte vnímavý pri podávaní inštrukcií, najmä keď prvýkrát 
predstavíte úlohu, keď poviete, že by to mali robiť na hlave, a keď sa navzájom ukazujú portréty. 
Akonáhle sa smiech utíši, opýtajte sa ich, ako sa cítili, keď prvýkrát počuli inštrukcie, a čo sa zmenilo, 
keď vedeli, že by mali kresliť na hlavách. Načrtnite paralely s hrou, napr. processje dôležitejší ako 
produkt, „ako keby“,nezmyslné momenty, pozitívny vplyv. 

 
 
Nástroje 

Papiere, ceruzky/perá, niečo tvrdé o čo sa môžu účastníci oprieť (napr. podložka, kniha) 
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Aktivita 3: Mapovanie spomienok na hru 

 

Výsledky vzdelávania:  

3. preukázať aspoň základné pochopenie hry a prostredia vhodného na hru 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Informujte účastníkov, že to bude osobné cvičenie. Požiadajte ich, aby sa pohodlne posadili, tak aby 

ľahko dosiahli na papier a perá, a popremýšľali o dobe, keď mali 9 alebo 10 rokov. Potom sa opýtajte 

na obľúbené miesto, kde sa hrali, najlepšie vonku, ale nemusí to tak byť. 

Nechajte im pár minút na premýšľanie, potom ich požiadajte, aby nakreslili mapu priestoru, venujúc 

pozornosť vlastnostiam priestoru, vrátane ľudí a materiálnych objektov, ktoré tam boli často. Môžu 

tiež reagovať na niektoré výzvy, aby sa kresba stala živejšou, napríklad či majú mená pre konkrétne 

miesta, aký celkový pocit mali z priestorz, či sa už hrali niekde, kde sa nemali, atď. 

Po dokončení kreslenia ich požiadajte, aby sa so svojou skupinou podelili o kresby a trochu vysvetlili 

spomienky na hry so špeciálnym zameraním na životné prostredie. Diskutujte spolu o tom, aké 

podobné alebo odlišné hracie priestory sú v ich spomienkach. Diskutujte aj o tom, čo nám to hovorí 

o tom, ako môžeme definovať hru. 

Na konci stretnutia upozornite na definíciu hry: 

 „Hra je proces, ktorý je slobodne zvolený, osobne zameraný a skutočne motivovaný. To znamená, že 

deti a mladí ľudia určujú a kontrolujú obsah a zámer svojej hry nasledovaním svojich vlastných 

inštinktov, myšlienok a záujmov, a to vlastným spôsobom.” 

Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005 

 

Hra je tiež právom dieťaťa podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC). Dohovor Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa stanovuje:  

„Zmluvné strany uznávajú práva dieťaťa na odpočinok a na voľný čas, na to, aby sa zapojili do hry a 
rekreačných aktivít zodpovedajúcich veku dieťaťa“  

                                                                                Dohovor OSN o právach dieťaťa, Článok 31 

The UN Convention on the Rights of the Child Article 31 
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Poznámky učiteľa 

Cieľom tohto sedenia je vybavovať si spomienky na hranie, aby mohli účastníci prijať správny postoj 

a oceniť dôležitosť hry pre deti prostredníctvom vlastných skúseností. Vedie to tiež k otázke 

priestoru a hry, ako sa všetko v priestore spojí, aby prispelo k vytvoreniu momentu hrania. 

Nie je špecifikované, o aký druh spomienok by malo ísť, môžu si vybrať jednu konkrétnu spomienku 

na hranie alebo možno sériu hier, ktoré pokračovali dlhšiu dobu (napr. zakaždým, keď prišli domov 

zo školy po ceste ceste). ...). Pri mapovaní ich priestorov a spomienok je jasné, že je to z toho, čo si 

pamätajú ako dieti, z pohľadu dieťaťa, nie z pohľadu dospelého. 

Pri kreslení mapy hracieho prostredia môžu tiež podnietiť fantáziu, napr. vyrezať lepenkové úvary na 

ilustráciu objektov na mape / nalepiť nejaké trblietky na papier / atď. 

 
 
 
Nástroje 

Papiere, perá, ceruzky, fixky, etc., nápady 

 

  



Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Základné školenie – Blok 1 

17 

Aktivita 4: Objavovanie príležitostí na hru 

 

Výsledky vzdelávania:  

3. preukázať aspoň základné pochopenie hry a prostredia vhodného na hru  

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte účastníkov, aby vytvorili páry. Povedzte im, že teraz sa opäť stanú deťmi - dajte im 
chvíľku, aby sa dostali do mysle dieťaťa, ktoré práve prišlo do tohto priestoru, a pre ktoré je všetko 
nové, neznáme a veľmi zaujímavé. Požiadajte ich, aby sa spolu so svojím partnerom na pár minút 
pohybovali v priestore a objavovali priestor novými očami. Povedzte im, aby hľadali možnosti hrania, 
aby našli veci, ktoré sú zaujímavé a ukázali ich svojmu partnerovi. 

Po niekoľkých minútach hrania, požiadajte niektorých z nich, aby sa podelili o dojmy z aktivity. Veľmi 
stručne hovoríme o koncepte finančných prostriedkov (prehodnotených v bloku 4) a o atmosfére ako 
o kľúčovom prvku prostredia umožňujúceho hru. Ak nemáte žiadne predsudky o tom, na čo slúžia 
objekty v miestnosti, potom aký potenciál umožňujú? Ak neboli žiadne obmedzenia ohľadom 
použitia objektov, čo by to mohlo mať za následok? 

 

Poznámky učiteľa 

Môžete tiež požiadať účastníkov, aby robili toto cvičenie potichu, a ukázali len na iné príležitosti hry- 
takto sa činnosť stáva intímnejšou. 
 
 
Nástroje 

Žiadne 
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Aktivita 5: Prekážky v hre  

 

Výsledky vzdelávania:  

3. preukázať aspoň základné pochopenie hry a prostredia vhodného na hru  

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Spýtajte sa skupiny, či existujú nejaké rozdiely medzi ich vlastnými spomienkami na hry a tým ako sa 
deti hrajú teraz? 

Dajte každému účastníkovi pár samolepiacich papierikov a pero. Požiadajte ich, aby na niekoľko 
minút rozmýšľali o tom, čo by mohlo byť prekážkou pre voľnú hru detí v súčasnosti, a aby napísali 
každú myšlienku na samostatný papierik. Kým pracujú, pripravte si šnúru na prádlo/ šnúru s 
pripojenými kolíkmi a natiahnite ju niekde v miestnosti. Keď skončia so zbieraním prekážok, opýtajte 
sa ich jeden po druhom, aby nahlas prečítali, čo je na ich papierikoch, potom pripoja každý papierik s 
kolíkmi na šnúru. Keď  všetci vyvesili prekážky, diskutujte o týchto otázkach so skupinou. Po diskusii 
si vezmite nožníce a prestrihnite šnúru na prádlo - symbolicky dokazujúcu, že môžeme prekonať 
všetky prekážky, aby sme podporili právo detí na hranie. 

Poznámky učiteľa 

Hovorte o spoločenských zmenách špecifických pre jednotlivé krajiny, o štatistikách (napr. o obezite 
a o duševnom zdraví) a o otázkach týkajúcich sa schopnosti detí hrať sa, nájsť čas a priestor pre hru a 
vplyv na ich život. 
Odstráňte niektoré obavy - sú skutočné alebo iba pociťované? 
Opýtajte sa, koľko z nich je založených na nedostatku pochopenia hry zo strany dospelých? 
Pre školy je dôležité pamätať na opomenutie hry ako na najväčšiu prekážku. Neschopnosť prijať 
strategický prístup založený na hodnotách, určiť, ako si ho ceníte, plánovať, osvojovať si, využívať 
zdroje a hodnotiť jeho kvalitu, prináša viac škody ako čokoľvek iné. 
 

 
Nástroje 

Šnúra na prádlo a štipce, samolepiace poznámkové papieriky, perá a nožnice 
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Aktivita 6: Výhody hier na školách 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. 2. vedieť opísať výhody školy otvorenej hrám 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Prezentujte výhody hier v školách prostredníctvom prezentácie PowerPoint / alebo videa. Diskutujte 

so skupinou o výhodách hry na školách a povzbuďte ich, aby sa podelili s vlastnými skúsenosťami z 

detstva a tiež z pohľadu dospelých. 

Poznámky učiteľa 

Na podporu tejto aktivity použite informácie uvedené v príručke vrátane odkazov na videá. 

 
 
Nástroje 

Počítač, projektor, ozvučenie 

PPT prezentácia / video o výhodách hier na školách 
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Aktivita 7: Kritériá kvality 

 

Výsledky vzdelávania:  

 1.      preukázať pochopenie projektu CAPS a konceptu Škola otvorená hrám 

 4.     preukázať pochopenie kritérií kvality 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Predstavte skupine päť kritérií kvality pre školu otvorenú hrám. Opíšte každé kritérium, zdôvodnite, 
čo znamenajú tri rôzne stupne. Diskutujte so skupinou o týchto kritériách a povzbuďte ich, aby sa  
podelili o svoj názor, najmä o to čo by to mohlo znamenať pre ich školu. 

 

Poznámky učiteľa 

Môžete ich povzbudiť, aby sa zamysleli nad vlastnými školami, ale informujte ich, že v bloku 5 budú 
mať možnosť podrobnejšie premýšľať o vlastnej situácii v škole. 

 
 
Nástroje 

Kópie kritériíí kvality 
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Aktivita 8: Celoškolský prístup  

 

Výsledky vzdelávania:  

5. preukázať pochopenie, prečo celoškolský prístup je potrebný 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte účastníkov, aby porozmýšľali o rôznych zainteresovaných osobách pre svoju školu a 

vytvorili zoznam. Roztrieďte účastníkov do malých skupín (s 3 - 5 členmi v každej skupine) a 

požiadajte ich, aby premýšľali o jednej zo zainteresovaných skupín (aby boli pokryté všetky skupiny). 

Požiadajte ich, aby premýšľali o ich perspektíve a význame spolupráce s nimi. Brainstorming v 

malých skupinách o možných spôsoboch ich zapojenia. 

Po asi 15 minútach brainstormingu požiadajte skupiny, aby sa spojili a každý z nich sa podelil o to, o 

čom diskutovali. 

Poznámky učiteľa 

Niektoré z dôležitých zainteresovaných osôb sú riaditelia škôl, učitelia, nepedagogickí školskí 

zamestnanci, deti, rodičia / opatrovatelia atď. a zdravotnícky a bezpečnostný tím, opakovane sa 

sťažujúci rodič - všetci sa potrebujú zapojiť. 

Každá z týchto skupín môže potrebovať iný prístup, aby sa zapojila, a motiváciu na podporu školy 

otvorenej hrám. Téma účasti detí sa podrobnejšie skúma v bloku 9 v druhej časti kurzu. Tí, ktorí 

navštevujú tieto základné bloky, nemusia sa zúčastniť  druhej polovice kurzu, takže sa uistite, že ste 

oboznámení s problémami týkajúcimi sa účasti detí v príručke. 

 

 
Nástroje 

Magnetická/biela tabuľa, fixky 

 

 

 

 

 

Zhrnutie 

 

Výsledky vzdelávania:  
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- 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

Nech si skupina sadne a povedzte im, že toto je koniec prvého bloku. Zhrňte to, čo ste urobili počas 

bloku a opýtajte sa skupiny, či majú ďalšie otázky týkajúce sa tém alebo či by chceli niečo o nich 

zdieľať. Ak sa zúčastnia, uistite sa, že poznajú opatrenia pre nasledujúce sedenie. 
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Blok 2: Vyhradenie času a budovanie kultúry podporujúcej 

hru (1) – strategické otázky 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

2. diskutovať o troch oblastiach Školy otvorenej hrám (hrací čas, hravá pedagogika a 

otvorenosť voči hracím chvíľam počas školského dňa) 

3. prejaviť pochopenie rizika hry a ako rozvinúť prístup k hodnoteniu rizika a prínosu  

4. ukázať pochopenie otázok prístupu a rovnosti z hľadiska času, priestoru a povolenia hrať 

sa 

Zhrnutie sedenia  

Toto stretnutie sa začne zaoberať kritériom kvality 2, písomným vyhlásením, ktoré ukazuje, ako škola 

podporuje detskú hru. Využíva princípy PARK (Stratégia, Prístup, Riziko a Znalosti) na vytvorenie 

rámca diskusií. Účastníci môžu začať pracovať na písomnom vyhlásení svojej vlastnej školy, majúc na 

pamäti, že proces tvorby vyhlásenia by mal byť celoškolský. 

 

Poznámky učiteľa 

Sme vďační programu OPAL UK (Outdoor Play and Learning) za analýzu zásad PARK. Ak sa účastníci 

chcú dozvedieť viac, uistite sa, že ste spomenuli program OPAL a máte pripravené informácie. Viac 

informácií nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://outdoorplayandlearning.org.uk  

 

  

https://outdoorplayandlearning.org.uk/
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Aktivita Čas Obsah Metóda Nástroje 

Aktivita 1  5 minút Úvod: k bloku, povzbudenie Rozhovor celej skupiny 

a aktivita 

 

Aktivita 2 

Výsledok č. 1 

5 minút Zásady PARK:  

Cieľ: predstaviť štyri zásady stratégie, prístupu, rizika a znalostí 

Plenárne stretnutie PowerPoint nástroje 
PARK zásady 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1, 2 

20 minút Stratégia:  

Cieľ: diskutovať o dôležitosti rozvoja a zverejnenia písomného vyhlásenia o 

tom, ako škola podporuje hru detí (QC 1), ktorá berie do úvahy čas, priestor 

a povolenie hrať v troch oblastiach školy otvorenej hrám: hrací čas, hravá 

pedagogika a otvorenosť voči hravým chvíľam počas školského dňa 

Plenárne stretnutie Magnetická tabuľa, fixy 

Aktivita 4 

Výsledok č. 1, 4 

20 minút Prístup – nepárny preč:  

Cieľ: povzbudiť účastníkov, aby vyskúšali rôzne zručnosti a vylúčenie 

Aktivita celej skupiny Povraz/látka/maska na 

oči 

Mäkké loptičky 

Karty s úlohami 

Aktivita 5 

Výsledok č. 1, 3 

20 minút Riziko v hre a prístup k prínosu rizika:  

Cieľ:  predstaviť myšlienku analýzy rizika a prínosu a význam rizika v hre 

Aktivita celej skupiny Video  

Palica 

Dve vedrá 

Lopty 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 6 

Výsledok č. 1 

20 minút Znalosti:  

Cieľ:  premýšľať o tom, aké vedomosti potrebujeme, aby sme boli účinnými 

sprostredkovateľmi detskej hry 

Malé skupiny Magnetická tabuľa, fixy 

Navrhovaný plan pre blok 2: Vyhradenie času a budovanie kultúry podporujúcej hru (1) – strategické otázky 
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Aktivita 7 

Výsledok č. 2 

25 minút Hravá pedagogika:  

Cieľ:  preskúmať, ako by sa hra mohla zaviesť do triedy 

Diskusia v malej skupine 

a plenárne stretnutie 

Rekvizity pre scénky 

Aktivita 8 

Výsledok č. 1 

45 minút Prvé kroky k písomnému vyhláseniu vašej školy:  

Cieľ:  poskytnúť účastníkom čas, aby sa zamysleli nad doterajším učením a 

začali uvažovať o tom, čo by mohlo byť v ich písomnom vyhlásení 

Účastníci sú rozdelení do štyroch malých skupín. Každá skupina má jednu 

zo štyroch tém (PARK) a vypracuje počiatočné koncepčné nápady týkajúce 

sa ich školy. Čo možno urobiť vo vašej škole? 

Potom sa delia o hlavné body svojej diskusie s ostatnými. 

 

Malá a veľká skupinová 

práca 

Magnetická tabuľa, 

papiere, fixy 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Plenárne stretnutie  
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: Zásady PARK  

 

Výsledky vzdelávania:  

1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

Začnite blok povzbudením a predstavte tému toho bloku.  

Krátko odprezentujte štyri zásady PARK: Policy, Access, Risk and Knowledge (Stratégia, Prístup, Riziko 

a Znalosti). Uistite sa, že uznanlivo hovoríte o programe OPAL (Outdoor Play and Learning) s 

analýzou zásad PARK a vysvetlíte úlohu odborných znalostí programu OPAL stojacich za projektom 

CAPS. Informujte účastníkov, že pri každom z nich sa pristavíte v bloku na určitý čas. 

 

Poznámky učiteľa 

Môžete použiť príručku kvôli podrobným informáciám o zásadách PARK.  

 
 
 
Nástroje 

PowerPoint prezentácia o zásadách PARK  
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Aktivita 3: Stratégia 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

2. diskutovať o troch oblastiach Školy otvorenej hrám (hrací čas, hravá pedagogika a 

otvorenosť voči hracím chvíľam počas školského dňa) 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Diskutujte s celou skupinou o prvom princípe PARK: Politika. Diskutujte o kľúčových bodoch, ktorými 

by sa mala správa zaoberať: ako škola podporuje čas, priestor a povolenie na hranie v troch 

oblastiach školy otvorenej hrám, ktorými sú hrací čas, hravá pedagogika a otvorenosť hravým 

chvíľam počas školeského dňa. Diskutujte aj o dôležitosti zapojenia celej školy do tvorby vyhlásenia. 

Objasniť rozdiely medzi politikou, stratégiou a akčným plánom: 

 Politika je vyjadrením presvedčení, hodnôt a princípov  

 Stratégia je dlhodobý plán dosiahnuteľných cieľov  

 Akčný plán je opisom podrobných krokov, ako bude stratégia realizovaná  

Počas sedenia povzbuďte skupinu, aby sa podelila o svoj pohľad na túto otázku. 

Urobte si poznámky o diskusií na magnetickú tabuľu.  

 

Poznámky učiteľa 

Použite informácie v kritériu kvality 2 a v príručke na podporu tejto diskusie a uistite sa, že pokrývate 

ukazovatele v QC 2. Niektoré krajiny nemusia mať tradíciu v rozvoji politiky na úrovni školy, čo je 

dôvod, prečo sa nazýva „písomné vyhlásenie“. v kritériách kvality. 

Popíšte dôležitosť písomného vyhlásenia školy o tom, ako škola podporuje hru. Vyhlásenie by malo 

byť o hodnotách a presvedčeniach: toto sa líši od stratégie a akčného plánu. Zdôraznite, že by sa mal 

rozvíjať spoločne, aby všetky zainteresované strany mali možnosť vyjadriť svoj príspevok, aby sa cítili 

zapojení a boli motivovaní pracovať so všetkými zavedenými zmenami. 

Vo vyhlásení by sa malo opísať, ako má škola v úmysle robiť čas a priestor a dať deťom povolenie na 

hranie počas školského času. Jasné, písomné vyhlásenie pomáha zúčastneným stranám pochopiť, čo 

to pre nich znamená. Taktiež pôsobí proti negatívnemu tlaku, ktorý umožňuje školám uviesť dôvody 

svojich činností a umožňuje konzistenciu. Je to aj dôvod pre prístupy k riziku. 
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Rozvíjajte diskusiu ďalej na tri oblasti školy otvorenej hrám: hrací čas, hravá pedagogika a otvorenosť 
hravým chvíľam počas školského dňa. 

 
 
Nástroje 

Magnetická tabuľa, fixky 
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Aktivita 4: Prístup – nepárny preč 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

4. ukázať pochopenie otázok prístupu a rovnosti z hľadiska času, priestoru a povolenia 

hrať sa 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Karty si vopred pripravte z poznámok učiteľa. 

1. Usporiadajte skupinu v kruhu a vyberte 7 ľudí, ktorí majú byť „odlišne opustení“ podľa nižšie 
uvedeného zoznamu. Medzitým dajte ostatným skupine kartu a požiadajte ich, aby sa podľa 
toho umiestnili. 

2.  Vysvetlite, že „budeme hrať úlovok“ a že budete hodiť loptu jednotlivcom a musia vám ju 
vrátiť späť. Hoď loptu na jednotlivcov, ktorí majú niektoré veľmi zrejmé obľúbené a zámerne 
ignorovať ostatné. 

3.     Pokračujte v hre a pre tých, ktorí sa obrátili k vám, alebo ste inak fyzicky poškodení, ukážte 
svoj postoj tým, že hovoria, že sa nesnažia alebo nie sú dosť dobrí! 

4.   Keď skupina začína chápať, čo robíte, dokončite hru a porozprávajte sa s nimi o tom, ako    
sa cítili, a to ako tie, ktoré boli zahrnuté, tak aj tie, ktoré neboli, pretože ľudia často začnú 
pociťovať nepríjemné pocity, keď vidia ostatných vylúčených a zaobchádzajú zle (Niektorí 
ľudia môžu začať porušovať „pravidlá“ a radšej hádzať loptu týmto ľuďom ako späť k vám!). 

5.   Ukončite vysvetlením, aké dôležité sú pocity ľudí a pri práci s deťmi musíme byť inkluzívni, 
podporovaní a spravodliví. Musíme sa zamerať na poskytovanie prístupu k hre pre všetky 
deti bez toho, aby sme ich vylúčili z dôvodu rôznych faktorov. 

Poznámky učiteľa 

Pokiaľ ide o školy, prístup k hre môže znamenať rôzne veci. 

• Čas: Všetky deti by mali mať rovnaký prístup k prehrávaniu. Starostlivosť o deti so 

zdravotným postihnutím by nemala odoberať čas na hranie. Nesmieme používať hru ako 

systém odmien alebo inými slovami, nedostatok hry ako trestu. Deti by mali vedieť, že 

majú prístup k hraniu, ktoré nie je ovplyvnené ich správaním alebo inými faktormi. 

• Priestor: Mali by byť k dispozícii rôzne hracie priestory, vhodné pre všetky deti vrátane 

osôb s telesným alebo duševným postihnutím. Deti sú iné a chcú hrať rôzne veci - preto 

by mali mať prístup k celej škále typov hier (napríklad: „skryť sa“ v denníku, šplhať, hrať 

futbal, behať, hrať na zápasy, obliecť sa a presvedčiť sa, používať rôzne materiály atď.) 

 
Pre 7 ľudí postupujte takto: 
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• Zaveste jednu ruku za chrbát 

• Zaveste dve ruky za chrbát 

• Zaviazať oči 

• Na uši umiestnite chrániče sluchu 

• Zapnite si chrániče sluchu a otočte ich z kruhu 

• Spojte si nohy 

• Spojte ramená so stranami lakťami 

Pre zvyšok skupiny rozdávajte kartu s pokynom 

Fotokopia list dvakrát a rozrežte karty: 

KĽAKNÚŤ STAND FAR AWAY FROM THROWER 

STAND VERY CLOSE TO THROWER 
TURN AND FACE AWAY FROM 

THROWER 

KĽAKNÚŤ S JEDNOU RUKOU ZA 

CHRBTOM 

SIT ON A CHAIR IN THE CIRCLE AND 

DO NOT MOVE OFF THE CHAIR 

SADNÚŤ NA ZEM STAND CLOSE TO THROWER 

POSTAVIŤ SA ČO NAJĎALEJ CHYTIŤ ZA RUKU OSOBU VEDĽA 

   

 
Nástroje 

 

 

 

AKtivitA 5: Riziko v hre a prístup k prínosu rizika  

 

 

Povraz/látka/maska na oči 

Mäkké loptičky 

Karty s úlohami 
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Výsledky vzdelávania:  

            1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, 

Znalosti)  

3. prejaviť pochopenie rizika hry a ako rozvinúť prístup k hodnoteniu rizika a prínosu  

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Zaviesť žiakov do stupnice Risk - Benefit. Na jednom konci stĺpa je vedro označené „RISKS“ a na 

druhom konci je vedro označené „BENEFITS“. 

1. Požiadajte skupinu, aby sa zamyslela nad spomienkami z modulu 1 a zapamätala si niektorú z 

rizikovejších a náročnejších hier, ktoré sa venovali deťom. Opýtajte sa ich, či sa cítili 

kompetentní prijať tieto riziká ako deti a aké to bolo. Požiadajte ich, aby premýšľali o tom, čo 

to bolo s dospelými v ich spomienkach na hry, ktoré umožnili tieto veci - možno dôveru, 

vieru v kompetenciu dieťaťa? 

2. Vyberte si jeden z týchto príkladov alebo konkrétny príklad, ako je napríklad lezenie na 

stromoch, osvetlenie požiarov, hranie vo vode, hranie v tme. 

3. Požiadajte člena skupiny, aby prišiel a stál s vami na pomoc s vreckom loptičiek. 

4. Ak vezmeme jeden z príkladov riskantnej hry, požiadajte skupinu, aby definovala, aké riziká 

sú pre túto konkrétnu príležitosť na hranie. Pre každé nebezpečenstvo „pomocník“ umiestni 

loptu do vedra. 

5. Potom sa opýtajte skupiny, aké prínosy pre túto príležitosť môžu mať deti a mladí ľudia. 

„Pomocník“ umiestni loptičku na každú výhodu do druhého vedra. 

6. Malo by byť jasné, že výhody prevažujú nad rizikom bez toho, aby ovplyvnili skupinu svojimi 

odpoveďami. 

7. Opýtajte sa študentov, čo to ukazuje? Že existujú veľké výhody pre deti, ktoré riskujú v ich 

hre. Nezabudnite spomenúť v prospech prežívania vzrušenia z riskovania. Zdôrazňujeme, že 

nehovoríme o nebezpečných činnostiach, ako sú deti hrajúce sa na železničných tratiach, ale 

o nich sa rozpínajú ich schopnosti a riziká, ktoré sa posudzujú pre seba. 

8. Zhrňte tým, že zdôrazníme, že musíme zaistiť bezpečnosť detí pred nebezpečenstvom, takže 

by sme im zabránili vyliezť na nebezpečné vybavenie alebo používať rozbité nástroje atď. 

Musíme však zabezpečiť, aby boli podporovaní v rizikových hrách.Introduce learners to the 

Risk – Benefit scales.  On one end of a pole is a bucket labelled ‘RISKS’ and on the other end 

is a bucket labelled ‘BENEFITS’ 

Poznámky učiteľa 

Ak chcete predstaviť tému rizika v hre, začnite rozlišovaním rizík od nebezpečenstiev. 

 Nebezpečenstvo je niečo, čo môže spôsobiť nehodu alebo zranenie. 
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 • Riziko predstavuje možnosť zranenia alebo ublíženia na zdraví. Riziká sú neoddeliteľnou 
súčasťou možností hrať. Vonkajšia hra, ktorá zahŕňa vhodné rizikové výzvy, je žiaduca. 

 
Uveďte príklad: nebezpečenstvo je hlboko tečúca voda a riziko môže byť osoba, ktorá sa utopí. 
Uistite sa, že všetci žiaci sú si istí rozdielmi predtým, než sa vydajú ďalej, a to tak, že požiadajú 
študentov, aby identifikovali potenciálne nebezpečenstvá a pravdepodobné riziká. V nasledujúcej 
tabuľke je niekoľko ďalších príkladov: 

Riziko Nebezpečenstvo 

Utopenie Veľká diera 

Popáleniny Stromy 

Zakopnutie Stoličky 

Pád Ihrisko 

Rezné rany Nože 

Strata zraku Lasery 

Zraziť (autom) Cesta 

Podliatiny Futbal 

Dusenie Bazén 

Zlomené kosti Šmykľavka 

Vypadávanie vlasov Útes 

Špinavé oblečenie Náter 

Otrava Divorastúce bobule a huby 

 
 
Nástroje 

Palica 

Dve vedrá 

Lopty 

Cvičenie Risk-Benefit (predtým používané v projekte VIPER) si môžete pozrieť v tomto tréningovom 

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

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

 

Výsledky vzdelávania:  

1.  popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Nakoniec štvrtou zásadou PARK sú znalosti. Rozdeľte účastníkov do malých skupín (3-6 ľudí / 
skupina) a požiadajte ich, aby spoločne diskutovali o tom, aké vedomosti sú potrebné na to, aby 
mohli deti uľahčiť hru. Požiadajte ich, aby urobili poznámky o svojej diskusii. 

Po asi 10-15 minútach diskusie ich požiadajte, aby sa vrátili do veľkej skupiny, kde zdieľajú hlavné 
body svojich diskusií. Zistite, či existujú podobné nápady v rôznych skupinách. Urobte si poznámky 
na zhrnutie ich nápadov. 

Poznámky učiteľa 

Niektoré z myšlienok na uľahčenie diskusie o vedomostiach sú: pochopenie detstva a detí, znalosti o 
tom, ako a prečo sa deje hra, reflexná prax (premýšľanie o sebe pri uľahčovaní hry, uvedomenie si 
toho, ako vy ako osoba ovplyvňujete hru detí). Pripomeňte účastníkom, že písomné vyhlásenie školy 
o hre by malo zahŕňať aj to, ako bude škola podporovať tých, ktorí sú zainteresovaní, aby neustále 
rozvíjali potrebné znalosti. 

 
 
Nástroje 

Magnetická tabuľa, fixky 
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Aktivita 7: Hravá pedagogika  

 

Výsledky vzdelávania:  

2. diskutovať o troch oblastiach Školy otvorenej hrám (hrací čas, hravá pedagogika a 

otvorenosť voči hracím chvíľam počas školského dňa) 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Táto aktivita sa zameriava na to, ako sa hra môže používať aj v triede. Vysvetlite účastníkom, že 
škola, ktorá je vhodná na hranie, musí zvážiť „prenechanie hravosti“ do triedy, ako aj jej podporu v 
čase hrania. 

Rozdeľte účastníkov do malých skupín. Požiadajte každú skupinu, aby si vybrala školský predmet 
(matematika, literatúra, veda, atď.) A zamyslite sa nad konkrétnou témou v rámci tohto predmetu. 
Požiadajte ich, aby spoločne diskutovali o tom, ako by sa tieto témy mohli hravo vyučovať. Môžu 
používať myšlienky z vlastnej praxe - uznávajúc skutočnosť, že niektorí učitelia už používajú hravé 
techniky vo svojej výučbe a nemusia vždy prísť s novými metódami, ak pre nich niečo funguje. 
(Samozrejme to neznamená, že by nemali skúšať nové veci!) 

Po asi 5-10 minútach brainstormingu ich požiadajte, aby vytvorili malú dramatickú scénu o situácii v 
triede, kde sa tento predmet vyučuje hravým spôsobom a potom ich požiadajte, aby prezentovali 
scénu ostatným. Môžu tiež použiť výzvy na scénu. 

Po prezentácii zhrnúť rôzne myšlienky a viesť diskusiu o hravosti v pedagogike. 

Poznámky učiteľa 

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako urobiť aktivity v triede hravými. Často sa stáva, že 

učitelia učia spôsobom, ktorý sa naučili a praktizovali, aby učili a nemysleli si, že hravosť a vyučovanie 

môžu ísť ruka v ruke. Pri vedení diskusie o hravých pedagogikách dbajte na to, aby ste o tomto 

postoji neboli príliš hodnotní, pretože sa môže stať kontraproduktívnym, ak sa učitelia cítia 

napadnutí metódami, ktoré používajú. Vysvetlite, že tradičné / frontálne vyučovanie nie je zlá vec, 

ktorá by mala byť odstránená, ale skôr by sme mali byť ochotní zvážiť zmenu nášho postoja, aby sme 

mohli zahrnúť hravosť, keď je to vhodné. Štítok škola priateľská k deťom odporúča, aby sa hravá 

pedagogika používala, ak je to vhodné, ale nevyžaduje, aby tak školy robili. Vyžaduje však, aby školy 

zvážili ich používanie. 

 
Nástroje 

Rekvizity pre scénky 

Aktivita 8: Prvé kroky k písomnému vyhláseniu Vašej školy; a zhrnutie 
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Výsledky vzdelávania:  

1. popísať zásady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge – Stratégia, Prístup, Riziko, Znalosti)  

 

Čas: 45 minút 

 

Aktivita 

Účastníci vedia, že je to čas na zhrnutie ich vedomostí o modeli PARK a na premýšľanie o vlastnej 
škole s ohľadom na štyri zásady. Zostavte štyri tabuľky, z ktorých každá bude obsahovať jeden princíp 
(politika, prístup, riziko alebo znalosti). Rozdeľte účastníkov do štyroch skupín a požiadajte každú 
skupinu, aby pracovala na princípe tejto tabuľky. Požiadajte ich, aby vypracovali niektoré počiatočné 
predstavy o tomto princípe, pokiaľ ide o ich vlastnú školu, a urobili si poznámky. 

Po asi 10 minútach skupinovej práce ich požiadajte, aby prešli na inú tabuľku, aby pracovali s inou 
témou. Urobte z toho štyri kolá, aby každý mohol pracovať na všetkých štyroch princípoch. Keď sú 
pripravení, požiadajte ich, aby sa vrátili do veľkého kruhu a zhrnuli hlavné body svojej diskusie pre 
ostatných. Urobte si poznámky k tejto diskusii a pripomeňte účastníkom, že sa k tomu vrátime v 
module 5. 

Vezmite 5 minút na záver, aby ste zhrnuli sedenie, opýtajte sa, či sú nejaké otázky / myšlienky / 
otázky, alebo či má niekto niečo, čo by chceli zdieľať, a potvrďte opatrenia na ďalšie zasadnutie. 

Poznámky učiteľa 

Ak existuje niekoľko účastníkov z jednej školy, mali by spolupracovať, aby mohli spoločne diskutovať 
a podniknúť prvé kroky smerom k vlastnému písomnému vyhláseniu (QC1). Ak sú účastníci z rôznych 
škôl, môžu pracovať nejaký čas sami, a potom sa podeliť o svoje nápady so svojimi spolužiakmi, ktorí 
môžu poskytnúť spätnú väzbu a ďalšie nápady. 

 
 
Nástroje 

Magnetické tabule, papiere, fixky 
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Blok 3: Vyhradenie času a budovanie kultúry podporujúcej 

hru (2) – praktické otázky 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. pochopiť prístup k hre na podporu detskej hry v čase hrania 

2. diskutovať o tom, ako by sa mohli princípy Playworku použiť na podporu detskej hry v čase 

hrania 

 

Zhrnutie sedenia  

Tento modul začína zavádzať (väčšinou) britský model hry. Princíp hry na podporu detskej hry a 

pomoc pri vytváraní podmienok, ktoré podporujú hru, je základom étosu značky Play-friendly School. 

Veľa z toho je o tom, ako dospelí môžu podporiť definíciu hry ako voľne zvolenú, osobne zameranú a 

vnútorne motivovanú. Zasadnutie sa začína zavedením zásad Playwork a tiež článku 31 Dohovoru 

Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa (právo na hru), s diskusiou o tom, ako by sa tieto 

mohli vzťahovať na školy, v ktorých účastníci pracujú. Predstavuje teóriu voľných častí ako kľúčový 

nástroj v súbore nástrojov pre prácu s hračkami. Končí rozšírenou činnosťou, ktorá skúma, ako môžu 

rôzne zainteresované strany v škole reagovať na scenáre hrania detí. 

Poznámky učiteľa 

Uistite sa, že máte ako príklad k dispozícii celý rad voľných (veľkých aj malých). Účastníci sa budú líšiť 

v odozve na materiál v tomto module, keďže to je jedným z krokov späť a dôverujúcich deťom hrať 

vlastným spôsobom. Toto je kľúčový aspekt konceptu Školy otvorenej hrám, ale treba uznať, že školy 

budú reagovať rôznymi spôsobmi. 
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Aktivita Čas Obsah Metóda Nástroje 

Aktivita 1  

Výsledok č. 

10  minút Úvod: k bloku, povzbudenie Celá skupina  

Aktivita 2  

Výsledok č. 1, 2 

60  minút Zásady voľnej hry  + Právo na hru:  

Cieľ:  zaviesť princípy voľnje hry a článok 31 playoff Dohovoru OSN o 

právach dieťaťa 

Celá skupina; 

prezentácia a diskusia 

Video 

Podklady 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1, 2 

10  minút O povolení:  

Cieľ:  preskúmať otázky týkajúce sa postojov dospelých k hre 

Diskusia celej skupiny  

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 4 

Výsledok č. 1, 2 

30  minút Teória voľných častí:  

Cieľ:  predstaviť  teóriu voľných častí a jej význam pre školy otvorené hrám 

Skupinová diskusia Voľných častí 

Aktivita 5  

Výsledok č. 1, 2 

50  minút Línie kontinua:  

Cieľ:  skúmať postoje zainteresovaných strán k hre detí 

Aktivita celej skupiny Zoznam vyjadrení strán 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Plenárne stretnutie  

Navrhovaný plan pre blok 3: Vyhradenie času a budovanie kultúry podporujúcej hru (2) – praktické otázky 
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: Zásady Playwork a právo na hru 

 

Výsledky vzdelávania:  

1.  pochopiť prístup k hre na podporu detskej hry v čase hrania 

2. diskutovať o tom, ako by sa mohli princípy Playworku použiť na podporu detskej hry v čase 

hrania 

Čas: 70 minút 

 

Aktivita 

Spustite blok s rozohriatím a začnite modul. 

Vysvetlite účastníkom, že tento blok sa zameriava na zásady hry a právo detí hrať. Ak chcete začať, 
ukážte video o princípoch voľnej hry, potom ich požiadajte, aby sa spárovali (alebo malých skupín v 
závislosti od počtu účastníkov) a požiadali každý pár, aby premýšľali o jednom z princípov alebo 
článku 31 a diskutovali medzi sebou. čo si myslia, že to znamená. Dajte im 5-10 minút na diskusiu, 
potom požiadajte všetkých, aby sa vrátili do veľkého kruhu a viedli diskusiu o nich. Dajte im podklady 
Zásad, ako aj článku 31 o práve hrať. Požiadajte o vlastný prístup účastníkov k jednotlivým zásadám a 
článku 31. 

Poznámky učiteľa 

Ide o dlhšiu diskusiu, ktorá poskytuje príležitosti na to, aby sme sa dostali hlbšie do základných 

myšlienok hry. Využite tento čas, aby ste sa uistili, že účastníci správne pochopia zásady a premýšľajú 

o ich vlastnom prístupe k nim. 

Odporúča sa, aby sa v školiacej miestnosti zobrazovali plagáty princípu voľnej hry, aby ste ich mohli v 

priebehu celého kurzu ľahko nájsť. Tieto zásady stanovujú profesionálny a etický rámec pre prácu v 

Spojenom kráľovstve. Popisujú, čo je jedinečné v hre a hre a poskytujú perspektívu pre prácu s deťmi 

a mladými ľuďmi. Sú založené na uznaní, že schopnosť detí a mladých ľudí pre pozitívny vývoj sa 

zvýši, ak sa im poskytne prístup k najširšiemu spektru prostredí a príležitostiam na hranie. 

Odporúčame používať videá na nasledujúcich odkazoch (sú v angličtine): 

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

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

 

Zásady voľnej hry1 

1. Všetky deti a mladí ľudia musia hrať. Impulz k hre je vrodený. Hra je biologická a 
psychologická nevyhnutnosť a je nevyhnutná pre zdravý vývoj a blaho jednotlivcov a 
komunít. 

                                                           
1 Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005 (Skupina pre zásady pre prácu s hračkami, Cardiff 2005) 

https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8
https://www.youtube.com/watch?v=DSuJtzpSj84
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2. Hra je proces, ktorý je slobodne zvolený, osobne riadený a skutočne motivovaný. To 
znamená, že deti a mladí ľudia určujú a kontrolujú obsah a zámer svojej hry, a to vlastným 
spôsobom z vlastných dôvodov nasledovaním svojich inštinktov, myšlienok a záujmov. 

3. Hlavným zameraním a podstatou hry je podpora a uľahčenie herného procesu, čo by malo 
informovať o rozvoji politiky, stratégie, školenia a vzdelávania. 

4. Pre herných pracovníkov má prednosť hrací proces a hráči pracujú ako obhajcovia hry, keď 
sa zapájajú do programov vedených dospelými. 

5. Úlohou hracieho pracovníka je podporovať deti a mladých ľudí pri vytváraní priestoru, v 
ktorom môžu hrať. 

6. Odpoveď hráča na deti a mladých ľudí musí byť založená na aktuálnych vedomostiach o 
procese hry a reflexnej praxi. 

7. Zábavní pracovníci musia rozpoznať svoj vlastný vplyv na hrací priestor a tiež vplyv hry detí a 
mladých ľudí na herca. 

8. Pracovník v hre si musí vybrať spôsob intervencie, ktorý umožní deťom a mladým ľuďom 
rozšíriť svoju hru. Všetky zásahy do hry musia vyrovnať riziko s rozvojovým prínosom a 
blahobytom detí. 

 

Dohovor OSN o právach dieťaťa 

 Kurz je podporený Dohovorom OSN o právach dieťaťa, ktorý uvádza:  

„Zmluvné strany uznávajú práva dieťaťa na odpočinok a na voľný čas, na to, aby sa zapojili do hry a 

rekreačných aktivít zodpovedajúcich veku dieťaťa“  

Dohovor OSN o právach dieťaťa článok 31 

 
 
Nástroje 
Videá, podkladové dokumenty 
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Aktivita 3: O povolení 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. pochopiť prístup k hre na podporu detskej hry v čase hrania 

2. diskutovať o tom, ako by sa mohli princípy Playworku použiť na podporu detskej hry v čase 

hrania 

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Škola priateľská k hre je o rozvoji kultúry, ktorá podporuje samoorganizovanú hru detí. Kritériá 
kvality hovoria o týchto troch kľúčových aspektoch: čas, priestor a povolenie hrať. Po preskúmaní 
princípov Playwork a článku 31 UNCRC uľahčite krátku diskusiu so skupinou o myšlienke povolenia 
hrať a čo to môže znamenať pre ich školy. 

Vysvetlite skupine, že zmysel pre deti, že majú povolenie na hranie, je do značnej miery ovplyvnený 
kultúrou školy, ktorá zahŕňa tak postoj dospelých pracujúcich s deťmi (vrátane učiteľov a 
nepedagogických zamestnancov, ako aj vedenie učiteľov). škola) a priestor, fyzické prostredie: ak 
priestor podporuje hranie, je to cítiť v atmosfére, a to sa vyvíja z pocitu licencie a povolenia, že je v 
poriadku hrať. 

 

Poznámky učiteľa 

Pre školy existuje prepojenie medzi povolením a odolnosťou. Školy a dospelí často narážajú na stratu 
odolnosti detí, ale v skutočnosti väčšina škôl neprejavuje inštitucionálnu odolnosť, a preto ju nemôže 
preniesť ďalej. Školy by sa mali naučiť byť odolné voči poveternostným vplyvom, zraneniam a špine. 
To sa premietne do oprávnení zažiť počasie, zážitok zo špiny a zranenia. 
 
 
 
 
 
 

 
Nástroje 

Žiadne 
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Aktivita 4: Teória voľných častí 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. pochopiť prístup k hre na podporu detskej hry v čase hrania 

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Predstavte aktivitu tým, že teória voľných častí je ilustráciou prístupu k hre na podporu detskej hry. 

Stručne predstaviť teóriu a mať k dispozícii niekoľko príkladov malých aj veľkých voľných častí a 

pozvať ich na „hru“ s nimi. Ak sa snažia vedieť, čo majú robiť, možno budete musieť vyzvať, možno 

hovoriť o rôznych typoch hry (napr. Symbolických). 

Urobte diskusiu o tom, aký druh voľných častí by mohol byť vhodný na podporu VŠETKEJ detskej hry 

v malých skupinách. Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad svojou vlastnou školou: či už 

používajú niektoré druhy voľných častí, aké problémy môžu mať tieto deti. Brainstorming spolu s 

účastníkmi možné zdroje získavania voľných častí pre ich školy (napr. Požiadajte rodičov, aby priniesli 

predmety, dohodli sa s továrňami, aby dostali ich zvyšné materiály, diskutujte s recyklačnými 

strediskami o možnej spolupráci atď.). 

Poznámky učiteľa 

Na informovanie o tejto aktivite použite materiál v príručke. Zdôraznite, že je dôležité mať k 
dispozícii bohaté množstvo voľných častí rôznych veľkostí, ktoré možno ľahko doplniť. Možno budete 
chcieť prediskutovať aj otázky zdravia a bezpečnosti so zdrojmi, pričom sa vrátime k rozdielu medzi 
rizikom a rizikom a ako vykonať hodnotenie rizík a prínosov darovaných zdrojov, ktoré sa budú 
využívať mnohými spôsobmi. 

 
 
Nástroje 

Rad voľných častí, veľkých i malých, ak je to možné. 

Časť v príručke o voľných častiach 
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Aktivita 5: Línie kontinua 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. pochopiť prístup k hre na podporu detskej hry v čase hrania 

2. diskutovať o tom, ako by sa mohli princípy Playworku použiť na podporu detskej hry v čase 

hrania 

Čas: 50 minút 

 

Aktivita 

Účastníci preberajú úlohy rôznych „zainteresovaných strán“ školy (môže byť niekoľko z tej istej 

skupiny zainteresovaných strán, ktoré môžu predstavovať rôzne postoje): 

 učiteľ 

 personál v jedálni  

 pomocný pracovník 

 školník 

  riaditeľ školy 

 rodič 

 miestna vláda 

 dieťa 

 školská infraštruktúra (chodba, stena, plot atď.) 

 zvieratá a rastliny na školskom dvore 

 ľudia žijúci v blízkosti školy 

  atď. (Môžete tiež požiadať účastníkov, aby prišli s ďalšími „zainteresovanými stranami“) 

Prečítajte si každé vyhlásenie (pozri poznámky učiteľa nižšie - ak budú diskusie príliš dlhé, nemusíte 
čítať každý z nich, môžete si vybrať tie vyhlásenia, ktoré považujete za najvhodnejšie) jeden po 
druhom a požiadať každého účastníka stáť v kontinuálnej línii podľa toho, aké šťastné / nešťastné sú 
s týmto tvrdením (podľa ich rolí!). 

Akonáhle sa umiestnia, „rozhovor“ s niektorými z nich v celom spektre, aby povedali, prečo stoja 
tam, kde sú, a vedú krátku diskusiu o každom vyhlásení. 

Teraz ich donútite vyhodiť balón do veľkosti, ktorá súvisí s ich silou zmeniť vplyv na kvalitu hry v 
školách. Kde naozaj moc leží? 

Na záver zhrňte hlavné body diskusií a spojte ich so zásadami Playwork a právom detí na hranie. 

Priveďte modul do úzkej pozície a požiadajte o akékoľvek myšlienky alebo otázky a potvrďte 
opatrenia pre ďalší modul. 

 

Poznámky učiteľa 

Cieľom tejto aktivity je pokračovať v úvahách / diskusiách o rôznych perspektívach rôznych 

zainteresovaných strán, najmä pokiaľ ide o školskú kultúru pri podpore hry detí. 
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Zoznam výpisov pre riadok kontinua (môžete tiež prísť s ďalšími výpismi): 

• Dieťa hrá v blate 
• Deti hrajú na školskom koridore 
• Niektoré deti hrajú „Pravdu, bozk alebo sa opovažujú“ 
• Dve deti sa počas prestávky hrajú drsne a pád 
• Niektoré deti sa vyšplhajú na strom v školskom dvore 
• Tri deti rozrezávajú červy 
• Niektoré deti napádajú ďalšie dieťa, aby vyskočili z veľkej steny 
• Deti sa rozprávajú a nadávajú 
• Skupina detí má na školskom ihrisku boj proti snehové gule 
• Niektoré deti spoločne vytiahnu školské lavice, aby vytvorili prekážkovú dráhu 
• Skupina detí vytvára „skupinu“ a robí hudbu s rôznymi „nástrojmi“ (narážanie na objekty 

s inými objektmi) 

 
 
Nástroje 

Zoznam vyjadrení zainteresovaných strán 
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Zhrnutie 

 

Výsledky vzdelávania:  

- 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

 
Nech si skupina sadne a povedz im, že toto je koniec prvého modulu. Zhrňte to, čo ste 

urobili počas modulu a opýtajte sa skupiny, či majú ďalšie otázky týkajúce sa tém, alebo či by 

chceli niečo o nich zdieľať. Uistite sa, že poznajú opatrenia pre nasledujúce zasadnutie, ak sa 

zúčastňujú. 
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Blok 4: Priestor na hru 

 
 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. ukázať pochopenie toho, ako priestor / čas / kultúra spolupracujú na podpore a / alebo 

obmedzovaní hry 

2. preukázať pochopenie pojmu finančných prostriedkov 

3. opíšte kľúčové prvky kvalitného prostredia pre hru, ktoré môžu podporiť celý rad herných 

foriem 

4. opíšte metódy, ktoré môžu byť použité na zmapovanie priestoru a zohľadnenie spôsobu, 

akým podporiť hru detí 

 

Zhrnutie sedenia 

Tento modul predstavuje predstavy o tom, ako funguje priestor na podporu a / alebo obmedzenie 

vlastnej detskej hry. Odchádza od chápania hry ako diskrétneho času a priestoru viazanej aktivity 

smerom k oceneniu toho, že „herný priestor“ sa môže objaviť kdekoľvek a kedykoľvek. Deti sa budú 

hrať kdekoľvek a všade, ak budú podmienky správne a tento modul bude pracovať s nástrojmi, ktoré 

pomôžu dospelým venovať pozornosť týmto podmienkam. Predstavuje predstavu o cenách (z 

environmentálnej psychológie), preberá teóriu voľných častí a ponúka jednoduchý praktický spôsob, 

ako vytvoriť otvorený priestor pre hranie pomocou každodenných zdrojov. Potom zavádza hĺbkové 

cvičenie, ktoré môže tvoriť základ pre vesmírne audity pre školy, čo je cvičenie, ktoré zohľadňuje 

ukazovatele obsahu a prostredia pre priestor určený na podporu širokej škály herných foriem. 

Nakoniec, ak je čas, zasadnutie môže stručne predstaviť spôsoby dokumentovania, ako vesmírne 

práce využívajú mapovania a iné kreatívne prístupy, ktoré sú podrobnejšie prehodnotené v bloku 9. 

Poznámky školiteľa 

Aj keď sa toto stretnutie zameriava na priestor na hranie, je potrebné zdôrazniť, že to nefunguje 

izolovane od času a kultúry (QC 3 a 5). Prinášať priestorovú perspektívu do hry ponúka iný spôsob 

premýšľania o hre z tradičných psychologických perspektív, čo môže byť výzvou pre myšlienku hry, 

ktorá je slobodne zvolená a osobne zameraná. Podporné časti príručky by mali pomôcť. Činnosť 

budovania trstiny (aktivita 6) si vyžaduje zdroje, ktoré môžu potrebovať čas na to, aby sa spojili.  
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Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivity 1 10 minút Úvod:  

Cieľ:  čas na utriedenie a vyzdvihnutie akýchkoľvek myšlienok a otázok z 

predchádzajúcich zasadnutí alebo praxe; predstaviť blok 

Diskusia celej skupiny PowerPoint 

Aktivita 2 

Výsledok č. 1 

20 minút Hádajte koľko:  

Cieľ:   preukázať, že „hrací priestor“ nie je nevyhnutne určený priestor 

(alebo čas), deti sa hrajú kdekoľvek a kedykoľvek, ak to podmienky dovolia 

Malé skupiny/veľká 

skupinová hra; 

skupinová diskusia 

Magnetická tabuľa/biela 

tabuľa a perá, otázky 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1 

10 minút Hra ako naliehavá tendencia než aktivita viazaná na čas / priestor:  

Cieľ:  pokračovať v rovnakej téme, odvrátiť pozornosť od „poskytovania 

hry“ k tomu, aby sa pozerali na podmienky, ktoré podporujú jej vznik 

Názorný príbeh; krátka 

prednáška 

PowerPoint; 

relevantná časť v 

príručke 

Aktivita 4 

Výsledok č. 2 

10 minút Finančné prostriedky:  

Cieľ:  predstaviť užitočný koncepčný nástroj, ktorý nám pomôže premýšľať 

od „poskytovania hry“ k podmienkam, ktoré ju podporujú 

Prednáška PowerPoint; 

relevantná časť v 

príručke 

Aktivita 5 

Výsledok č. 1, 2 

35 minút Stavba z trstiny: Budovanie skrýše z trstiny Stavanie bunkra z trstiny 

Cieľ:  praktická ukážka vytvorenia priestoru, kde sa deti môžu hrať 

normatívnym spôsobom. Počas celého procesu prinášajte zavedené 

koncepčné nástroje (ceny, voľné časti, rôzne spôsoby použitia rôznymi 

deťmi, hry ako sebaorganizované). 

Praktická ukážka vo 

veľkej a/alebo malej 

skupine  

Zjednodušenie 

rozhovorov počas 

stavby 

25 bambusových palíc 

(typ do záhrady), 50 

veľkých kancelárskych 

sponiek, izolačná páska, 

povraz, kolíky; potom 

rôzne „škrášľovacie“ 

pomôcky 

Relevantná časť v 

príručke (vrátane 

inštrukcií) 

Navrhovaný plan pre blok 4: Priestor na hru 
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Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 5 6 

Výsledok č. 3 

60 minút Kľúčové vlastnosti kvalitného hracieho priestoru: smerom k nástroju 

auditu:  

Cieľ:   Ak chcete začať budovať spôsob hodnotenia, ako priestor podporuje 

/ obmedzuje hru. Táto aktivita pochádza z Hughes (1996) „Otázka kvality“. 

(Hughes (1996) ‘A Question of Quality’) 

Dlhšie cvičenie v 

malej/veľkej skupine 

Otázky / procesy;  

listy papiera; 

magnetická alebo biela 

tabuľa  

Zapíšte ukazovatele 

Aktivita 6 7 

Výsledok č. 4 

10 minút Krátky úvod ku kritickej kartografií:  
Cieľ:  predstaviť nápady na dokumentovanie priestoru ako nástroja rozvoja 
organizácie. Úvod len v tomto štádiu, ktorý sa má znovu vyzdvihnúť v bloku 
9 

Rozhovor;  ak je čas, 

začnite mapu 

vonkajšieho alebo 

vnútorného priestoru 

pre čas hry 

PowerPoint;  

Pre úplné cvičenie - 

papier, farebné perá, 

samolepiace 

poznámkové papieriky 

post-it, cesto na hranie, 

tenká fólia 

Aktivita 8 

Výsledok č. 1, 2, 

3, 4 

5 minút Priestorové audity: ako sa meria váš priestor?:  

 Predstaviť myšlienku pomocou indikátorov z aktivity „Otázka kvality“ a 

myšlienok z kritickej kartografie. Môžu s tým začať pracovať vo vlastnej 

škole 

Rozhovor Znovu preberte v bloku 

9 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Plenárne stretnutie  
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: Hádajte koľko? 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. ukázať pochopenie toho, ako priestor / čas / kultúra spolupracujú na podpore a / alebo 

obmedzovaní hry 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Úvod k bloku: to poskytuje čas na usídlenie a vyzdvihnutie akýchkoľvek myšlienok a otázok z 

predchádzajúcich zasadnutí. Na uľahčenie diskusie sa pýtajte otvorené otázky, napríklad akékoľvek 

myšlienky, otázky alebo chvíle „aha!“ Z predchádzajúcich stretnutí? Akékoľvek problémy vznikajúce 

pre vašu školu? (5-10 minút) 

Hádajte koľko? (20-25 minút) 

Cieľom tohto cvičenia je ukázať, že „hrací priestor“ nie je nevyhnutne určený priestor (alebo čas): 

deti hrajú kdekoľvek a kedykoľvek to podmienky dovolia. 

Poznámky učiteľa 

Rozdeliť skupinu do 3 alebo 4 menších skupín asi 4-8 ľudí. Vysvetlite, že sa opýtate na sériu otázok o 

iných ľuďoch v miestnosti a skupina súhlasí s ich odpoveďou. Mali by si zapísať svoje odpovede. 

Napríklad pre otázku „koľko ľudí v miestnosti majú deti?“ Skupina odhaduje, koľko ľudí v miestnosti 

si myslia, že majú deti. 

Otázky: 

 Koľko ľudí si myslí, že majú deti? 

 Koľko ľudí v miestnosti si myslíš, že si zlomil kosť počas hry? 

 Koľko ľudí v miestnosti si myslí, že urobili niečo, o čom vedeli, že by nemali hrať? 

 Koľko ľudí v miestnosti má zodpovednosť za detskú hru? 

 Koľko ľudí v miestnosti si myslíte, že žijú v rámci dvoch minút chôdze od ihriska? 

Otázky napíšte na tabuľu / flipchart so stĺpcami pre odpovede z každej skupiny. Opýtajte sa ľudí na 
ich odpovede a zaznamenajte ich na tabuli. Ak je čas, nechajte konverzáciu rozvíjať okolo tém. 
Uľahčite to hravo, ako keby boli správne / nesprávne odpovede a víťaz. 
Skutočným bodom cvičenia je však povedať, že každý má zodpovednosť za detskú hru (pretože všetci 
majú zodpovednosť za deti) a že každý žije do 2 minút chôdze od hracieho priestoru. a keďže deti 
budú hrať kdekoľvek a všade, ak sú podmienky správne (napr. auto, supermarket), potom je všade 
potenciálne priestor na hranie. Cieľom je rozšíriť myslenie ľudí, že hra sa nestane iba v určených 
časoch a priestoroch, ale je to dispozícia voči svetu. Ako ilustruje úvodný príbeh v nasledujúcej 
aktivite 
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Pomôcky 

PowerPoint 

Magnetická/biela tabuľa a perá,  

Otázky 
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Aktivita 3: Hra ako naliehavá tendencia než aktivita viazaná na čas 

/priestor 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. ukázať pochopenie toho, ako priestor / čas / kultúra spolupracujú na podpore a / alebo 

obmedzovaní hry 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Táto činnosť využíva príbeh ako základ pre ilustráciu, ako sa hra môže objaviť vždy, keď sú 
podmienky správne. Možno budete chcieť dať svoj vlastný príbeh o momente hrania, ktorý sa objaví 
v priestore, ktorý nie je navrhnutý ako „hrací priestor“. Tu je jeden príbeh:2  

Cestujem vo vlaku cez centrálny Londýn. Je to druh vlaku s posuvnými dverami, ktoré sa otvárajú do 
veľkého vestibulu s tyčou v strede. Je skoro ráno popoludní, takže priestor predsiene je prázdny od 
svojich dochádzajúcich osôb. Mladé dievča nastúpi do vlaku. Má asi 6 alebo 7 rokov a má na sebe 
plnú sukňu a trblietavé topánky. Pól uprostred priestoru vestibulu je neodolateľný. Uchopí ju a trochu 
sa točí okolo nej, potom sa pustí a robí plnú krútenie a jej sukňu vlnách. Bol som tak očarený tým, že 
som tweeted príbeh s hashtag #momentswherelifefeelsgood. 

Toto je každodenná chvíľa stelesnenej radosti, ktorá je infekčná pre ľudí ako som ja, ktorí dávajú 
pozor na spôsoby, ktorými sa deti pohybujú vo svojom prostredí. A na tom záleží. Veľmi. Je to veľmi 
bežné, tak obyčajné, že zvyčajne dospelí venujú veľmi málo pozornosti takýmto momentom. A v jeho 
veľmi obyčajnosti leží mágia. 

Použite príbeh na ilustráciu dvoch vecí:  

1. Deti sa budú hrať kdekoľvek a všade, ak sú podmienky správne. Ich prístup k svetu je odlišný 
od dospelých, a to sa bude ďalej skúmať v ďalšej časti modulu. Vlaková vestibul nebol 
navrhnutý ako hrací priestor, ale momentálna kombinácia (to, čo niektorí ľudia nazývajú 
„zhromaždením“) stelesnenej túžby dievčaťa pociťovať točenie, prázdny priestor, pól, 
poznanie, že jej sukňa bude vlievať a jej topánky sa iskria, ak sa točí, a očakávané potešenie, 
ktoré ponúka - to všetko sa spája, aby vytvorili priestor na hranie pre tento okamih. To 
znamená odsťahovať sa od vnímania priestoru ako inertného a neutrálneho kontajnera pre 
činnosť smerom k niečomu, čo sa vytvára prostredníctvom takýchto zhromaždení a stretnutí. 
Vo všeobecnosti deti pozorne sledujú také možnosti oživenia života (čo by sme mohli nazvať 
„hra“) v trhlinách, ktoré zanechali ľudia v objednávkach času a priestoru pre dospelých. Tieto 
momenty sú veľmi bežné a veľmi dôležité. 

2. Príbeh tiež ilustruje silu rozprávania: to je to, čo prináša veci do života. Môžeme mať všetky 
vedecké dôkazy, ktoré môžeme zozbierať, ale príbehy môžu okúzliť, uviesť príklady, zamerať 
sa na detail každodenného života. Dotýkajú sa ľudí odlišne od spôsobu, akým vedecké 
dôkazy robia. Príbehy sú dôležitým spôsobom pre zamestnancov škôl, aby sa podelili o to, 
ako ich priestory pracujú na podpore momentov hrania ako točiace sa dievča vo vlaku. 

                                                           
2,Od Russella, W. (2018) Rozmýšľate trochu inak o odolnosti a hre, v Russell, W. a Schuur, K. (eds) Sila 
európskej rozmanitosti pre budovanie detskej odolnosti prostredníctvom hry a dramatu: Zbierka článkov z 
Projekt EÚ Erasmus Plus ARTPAD 2015-2018, Gloucester: Univerzita v Gloucestershire, dostupné na 
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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Poznámka učiteľa 

Účelom tejto aktivity je presunúť pozornosť od „poskytujúcej hry“ k pozeraniu na podmienky, ktoré 
podporujú jej vznik, spolu s ilustrovaním sily príbehov a príkladov. 

 
 
Pomôcky 

PowerPoint v prípade potreby, nie je nevyhnutné 
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Aktivita 4: Finančné prostriedky 

 

Výsledky vzdelávania:  

2. preukázať pochopenie pojmu finančných prostriedkov 

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Predstavte túto stručnú prednášku tým, že myšlienka „ceny“ je užitočným koncepčným nástrojom, 
ktorý nám pomáha premýšľať od „poskytovania hry“ k podmienkam, ktoré ju podporujú. 

Koncepcia pochádza z environmentálnej psychológie a pôvodne z práce Jamesa J Gibsona, s 
viacerými súčasnými výskumníkmi, ako napríklad Marketta Kyttä, ktorí pracujú špeciálne s deťmi. 
Stručný rozhovor o koncepte. 

Požiadajte skupinu, aby premýšľala o vlastnostiach svojich detských ihrísk a o tom, čo si môžu dovoliť 
(stručná diskusia celej skupiny). 

Poznámky učiteľa 

Svoju stručnú prezentáciu informujte pomocou príručky. Na pomoc môžete použiť výrazy ako 
možnosť, potenciál, rôznorodosť. Uistite sa, že zdôrazňujete, že nie je možné predpokladať, že ceny 
sú predpokladané, nie sú to isté ako zamýšľané použitie dizajnérmi: poskytnutie „fázy“ na vašom 
ihrisku nemusí nevyhnutne znamenať, že deti ho použijú na hranie hier alebo iných predstavení. 
Koncepcia je o jedinečnom dynamickom a percepčnom vzťahu životného prostredia. Podobne, keď 
hovoríme o oblastiach činnosti Kyttä, zdôrazňujeme, že dospelí nemôžu poskytnúť oblasť slobodnej 
činnosti, pretože by sa to zmenilo na oblasť podporovaných činností. Táto myšlienka je rozhodujúca 
pre pochopenie vzťahu medzi plánovaním a hrou detí. 
Možno budete chcieť rozšíriť túto aktivitu a požiadať účastníkov, aby išli von a zvážili možnosti hrania 
vo vonkajšom priestore. 

 
Pomôcky 

PowerPoint, relevantné časti príručky. 
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Aktivita 5: Stavanie bunkra z trstiny3 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. ukázať pochopenie toho, ako priestor / čas / kultúra spolupracujú na podpore a / alebo 

obmedzovaní hry 

2. preukázať pochopenie pojmu finančných prostriedkov 

 

Čas: 35 minút 

 

Aktivita 

Je to jednoduchý a účinný praktický nástroj na vytvorenie potenciálneho „hracieho priestoru“ a tiež 

umožňuje prebiehajúcu diskusiu o pojmoch hry (Voľne zvolené? Vzťahové? Núdzové? 

Samoorganizujúce sa?), Voľné predmety, ceny, prístup otvoreného priestoru pre čokoľvek, čo by sa 

mohlo objaviť. 

 Ukážte, ako urobiť bunker z trstiny 

 Ak je dostatok času a zdrojov, malé skupiny si potom vytvoria vlastné doly; ak nie, môžu hrať 
so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na prispôsobenie základného rámca, aby videli, ako si môžu 
dovoliť rôzne interakcie alebo vytvoriť iný pocit. Ak je to vhodné, činnosť sa môže vykonať 
vonku. 

 Počas celého obdobia povzbudzujte diskusiu o kľúčových pojmoch hrania, o voľných 
častiach, o možnostiach, o prispôsobovaní zdrojov rôznym deťom (rovnosť / rozmanitosť). 

 Hovorte aj o tom, že vesmír je viac ako fyzické vlastnosti: vyveste, ako rôzne zdroje 
(napríklad rozprávkové svetlá alebo čierne vložky do zásobníkov) poskytnú tomuto podniku 
iný pocit. 

 Ako by to mohli využiť vo svojich vlastných školách? 

Poznámky učiteľa 

Táto aktivita je praktická a zároveň poskytuje príležitosť na diskusiu o kľúčových pojmoch, keď sa 

účastníci venujú zdrojom. Hotový rám je robustný, ľahký a dá sa použiť v interiéri alebo exteriéri. 

Pokyny na vytvorenie rámu: 

 

 Vyberte si trstinu, aby vyhovovala vášmu priestoru a deťom. Napríklad 1,2 m plechovky 

vytvárajú denník s vnútorným priemerom podlahy asi 2 m. Canes, ktoré sú 2,4 m, vytvoria 

dostatočne vysoký deb pre dospelých, aby sa postavili. Budete potrebovať asi 5 ľudí, aby sa 

rám. 

                                                           
3. Táto aktivita je upravená z programu Play Way, ktorý bol vyvinutý ako súčasť projektu VIPER financovaného z 
európskych zdrojov (University of Gloucestershire), ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 2012 a navrhnutý 
spoločnosťou PACT Birmingham / Play Resource Co. 
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 Pripravte si palice: pásku kancelárskej sponky prilepte na koniec každej trstiny izolačnou 

(alebo maskovacou) páskou tak, aby vytvorila slučku. 

 Vezmite 15 palíc a použite ich na vytvorenie 5 plochých trojuholníkov tým, že ste pomocou 

šnúry spojili rohové slučky. 

 

 

 

 Viazané trojuholníky položte na podlahu tak, aby vnútorný priestor 

tvoril päťuholník. Spojte vnútorné dotykové rohy spolu s použitím 

slučiek.. 

 

 Vezmite ďalších 5 palíc. Držte trojuholník vo zvislej polohe pod ich 

hrotmi, aby sa mierne nadvihli zo základne. Opätovné použitie 

slučiek, kravatu jeden koniec trstiny od špičky jedného trojuholníka k 

druhému. Opakujte tak dlho, kým medzi nimi nebudú mať všetky 

špičky. Štruktúra bude teraz voľne stojaca - len! 

 

 Vezmite zvyšných 5 paličiek a na jednom konci ich zviažte do zväzku. 

 

 Postavte sa uprostred konštrukcie (pre tento bit môžete potrebovať 

vysokú osobu). Držanie zviazaného konca navrchu, otvárajte palice ako 

dáždnik a spájajte konce palíc so špičkami trojuholníkov. Štruktúra je 

teraz kompletná a voľne stojaca. Je robustný, ale nie je dostatočne silný na to, aby šplhal. 

 

 Ozdobte denník akoukoľvek rukou. Experimentujte s rôznymi materiálmi, 

aby ste vytvorili priestory, napríklad relaxačné (vankúše, tkaniny), tmavé 

(čierne vložky do košov) atď. 

 

 
 
Pomôcky 

 25 bambusové tyče (záhradný typ) 

 50 veľkých kancelárskych sponiek 

 Izolačná páska 

 povraz 

 kolíky 

 celý rad pomôcok, ako sú napríklad tkanina, padák, čierne vrecia  do košov, lampióny, 

balóny, vankúše, prírodné materiály (listy, vetvičky atď.) atď. 
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Aktivita 6: Kľúčové vlastnosti kvalitného hracieho priestoru: smerom k 

nástroju auditu  

 

 
Výsledky vzdelávania:  

3. opíšte kľúčové prvky kvalitného prostredia pre hru, ktoré môžu podporiť celý rad herných 

foriem 

 

Čas: 60 minút 

 

Aktivita 

This activity is adapted from Bob Hughes’ (1996) A Question of Quality4. Táto aktivita je 

prispôsobená Bobovi Hughesovi (1996) Otázka kvality. Zavádza IMEE (Intuition. Memory, Experience, 

Evidence) ako nástroje plánovania a auditu. Séria otázok z perspektív detí a dospelých sa zameriava 

na rozvoj ukazovateľov obsahu a atmosféry pre kvalitné hracie prostredie. 

Zaviesť činnosť s rýchlym zhrnutím kľúčových myšlienok, ktoré boli doteraz zavedené, t. J. Hra sa 

vynára z stretnutí s čímkoľvek, čo je na ruke (ľudia, materiálne a symbolické objekty, túžba atď.) A 

vždy, keď to podmienky dovolia; reakcie detí na životné prostredie sa líšia od dospelých; plánovanie 

hry pre dospelých to musí brať do úvahy a musí byť pohodlne pracovať s neistotou atď. 

Stručne predstavte otázku, čo sa stane, keď sa opýtame detí na ich preferencie hry (zdá sa, že je to 

demokratické, ale nechávajte otázku visieť - požiadajte ich, aby si to uvedomili pri prechádzaní týmto 

cvičením). 

Predstavte IMEE (Intuícia, Pamäť (alebo naše vlastné detstvo), Skúsenosti (práca s deťmi v hre) a 

Dôkazy (čo hovoria dôkazy a literatúra) Všetky štyri sú dôležité. 

Nastavenie zoznamu One: perspektíva dieťaťa. Práca najprv individuálne, a pomocou IMEE, prísť s 20 

alebo tak končí na vetu: Hra priestor, ktorý chcem by bolo, kde by som mohol ... “. Môže to byť 

napríklad „beh“ alebo „skrytie“ alebo „pocit bezpečia“. Na to nechajte 15-20 minút. 

Požiadajte o spätnú väzbu a zostavte jeden zoznam z tejto spätnej väzby. 

Identifikujte koncepčné témy zo Zoznamu 1 a vytvorte Zoznam dva. Môžu to byť veci ako odroda, 

pocit bezpečia, pocit vzrušenia, času atď. 

Navrhnite, aby účastníci mohli použiť tieto zoznamy na audit určených hracích priestorov vo svojej 

škole, pričom využijú „výsluch založený na deťoch“, napríklad „Môžem tu bežať?“, „Budem 

šikanovaný?“ Atď. (Zoznam tri) , Potom použite odpovede a to, čo sme doteraz zahrnuli, aby sme 

navrhli List Four (v dvoch častiach): atrakcie na hranie a obmedzenia na hranie. [Vykonať mimo 

                                                           
4Táto činnosť je jednou malou časťou procesu v knihe. Knihu si môžete zakúpiť v Play Education: 
http://www.playeducation.com/  

http://www.playeducation.com/
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relácie.] Posledný zoznam Päť čerpá z predchádzajúcich zoznamov jeden a dva (a neskôr tri a štyri), 

aby navrhli indikátory obsahu (napríklad „fyzická výzva“ môže byť CI pre lezenie, riskovanie, beh 

atď.) A indikátory prostredia (napríklad pocit bezpečia, celkový hravý pocit atď.). 

Zhrňte kľúčové prvky návrhu, napr. materiálne bohatstvo a fyzická rozmanitosť, priestory v priestore, 
vytváranie sietí priestorov, flexibilita, sezónnosť a prístup k prírode, učebné osnovy pre hry (pozri 
príručku). 

Vráťte sa k myšlienkam vesmíru, ktoré sú reálne a neustále vytvárané prostredníctvom stretnutí sa 
medzi orgánmi, objektmi, očakávaniami, vnímaním atď. 

Navrhnite, aby účastníci používali zoznamy na vykonávanie auditov na svojich vyhradených hracích 
priestoroch. 

Poznámky učiteľa 

Jedná sa o pomerne intenzívne cvičenie, ktoré je potrebné vykonať poriadne pravdepodobne dlhšie 
ako 60 minút. Dôraz by sa mal klásť na to, čo bolo doteraz pokryté, aby sa vytvorila séria zoznamov, 
ktoré môžu slúžiť ako základ pre spochybňovanie existujúcich priestorov. Vesmír je viac ako fyzické 
črty a obsah, treba sa zamerať aj na atmosféru, atmosféru priestoru, ktorá úzko súvisí s kultúrou 
školy. 
Budete musieť nájsť spôsob, ako sprístupniť zoznamy všetkým účastníkom. Ak sú hlavné napísané na 
tabuli, potom môžu byť fotografované. Zvážte, či je potrebné ich napísať a distribuovať účastníkom. 

 
 
Pomôcky 

Otázky/programy;  hárky papiera; magnetická alebo biela tabuľa 

Časť príručky o IMEE a priestorových auditoch 
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Aktivita 7: Krátky úvod ku kritickej kartografií 

 

Výsledky vzdelávania:  

4. opíšte metódy, ktoré môžu byť použité na zmapovanie priestoru a zohľadnenie spôsobu, 

akým podporiť hru detí 

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Predmet: predstaviť nápady na dokumentovanie priestoru ako nástroja na rozvoj organizácie. Úvod 
len v tomto štádiu, ktorý sa má znovu vyzdvihnúť v module 9. 

Úvod: vzhľadom na to, čo sme hovorili o prebiehajúcej a reálnej produkcii vesmíru, je dôležité 
navrhnúť spôsoby dokumentovania, ako vesmír funguje. Kritická kartografia pracuje s radom „viac 
ako reprezentatívnych“ metód, ktoré môžu venovať pozornosť priestorovým a afektívnym aspektom 
určených hracích časov a priestorov. 

Vysvetlite, že cieľom „viac ako reprezentatívnych“ metód je pozerať sa nad rámec presných 
reprezentácií objektívnych faktov, pracovať s neporiadkom, nepredvídateľnosťou, vzťahmi a 
vplyvom. Pracuje s metódami, ktoré dokážu ladiť s pohybom a ovplyvňujú a zameriavajú sa skôr na 
konkrétnu ako na všeobecnú. Všimnite si, že nástroj auditu (zoznamy) sa zaoberá a zovšeobecňuje: 
je to užitočné, ale môže vylúčiť špecifiká. Tento prístup im venuje pozornosť. 

Uveďte jeden príklad: požiadajte ich, aby premýšľali o hlavnom hracom priestore vo svojej škole. Ak 
by mali mať tri fotky významných miest v priestore, čo by boli? Požiadajte o niekoľko príkladov alebo 
použite príklad z príručky. Ide o ilustráciu afektívnych vzťahov s oblasťami hracieho priestoru, a to 
pozitívnych aj negatívnych (a zvyčajne mätúcich zmesí oboch), a ukázať, ako tieto priestory prežívajú 
rôzni ľudia inak. 

Vysvetlite, že dobrým východiskovým bodom je nakresliť mapu hlavného hracieho priestoru - proces 
kreslenia mapy je rovnako dôležitý ako hotový produkt a urobíme to v module 9. Kreslenie mapy 
jednotlivo a potom stretnutie na kreslenie kolektívna mapa stimuluje diskusiu a príbehy, zvyčajne 
veľmi živú - a je to práve táto živosť. Ukazuje afektívne aspekty priestoru a dôležitosť pripútanosti k 
vesmíru, ako aj ľuďom. 

Mapa môže byť použitá ako základ pre všetky druhy dokumentácie. To môže byť veľký a pripnutý k 
doske a držal v kancelárii, a menšie fotografie môžu byť použité pre iné prístupy k dokumentácii. 

Prístupy k dokumentácii zahŕňajú príbehy (so zameraním na každodenné momenty, ktoré vznikajú 
skôr ako na špičkové incidenty, ktoré si vyžadujú riešenie); línie pohybu osôb (detí a dospelých) a 
predmetov; kreatívne využívanie videa, zvuku a fotografie. 

Poznámky učiteľa 

Budete musieť rozhodnúť o tom, koľko času sa na to uloží. V tomto štádiu je dôležité predstaviť 
myšlienky, ale môže byť málo času urobiť čokoľvek iné. Toto je prehodnotené v module 9 a je tiež 
podrobne opísané v príručke. Východiskovým bodom pre zavedenie kritickej kartografie je zvyčajne 
nakreslenie mapy príslušných priestorov. To sa vykoná v module 9. Zameranie sa tu na zavedenie 
konceptov. 
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Pomôcky 

PowerPoint 

Pre úplné cvičenie - papier, farebné perá, samolepiace poznámkové papieriky post-it, cesto na 

hranie, tenká fólia  
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Aktivita 8: Priestorové audity: ako sa meria váš priestor?  

 

Výsledky vzdelávania:  

1. ukázať pochopenie toho, ako priestor / čas / kultúra spolupracujú na podpore a / alebo 

obmedzovaní hry 

2. preukázať pochopenie pojmu finančných prostriedkov 

3. opíšte kľúčové prvky kvalitného prostredia pre hru, ktoré môžu podporiť celý rad herných 

foriem 

4. opíšte metódy, ktoré môžu byť použité na zmapovanie priestoru a zohľadnenie spôsobu, 

akým podporiť hru detí 

 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

Táto aktivita je určená na zhrnutie kľúčových myšlienok a povzbudenie účastníkov, aby ich využívali 
na auditovanie svojich určených hracích priestorov (a možno aj neoznačených). 

Navrhnite, aby používali zoznamy vytvorené v Aktivite 6, spolu s konceptuálnymi nástrojmi, ktoré 
boli zavedené, a najmä myšlienkou priestoru ako relačného a nie neutrálneho kontajnera, aby si 
vyskúšali audit. Ak máte čas a ak pracujete v škole, účastníci môžu chcieť ísť von, aby mohli začať 
vesmírny audit. 

To môže byť súčasťou ďalšieho modulu, ktorý sa zameriava na stratégiu a akčný plán školy. Mali by 
tiež pokračovať v práci na tomto prístupe k svojmu vesmírnemu auditu a priniesť svoju prácu do 
modulu 9, kde bude opäť vyzdvihnutý. 

Nechajte čas na otázky a diskusiu. 

Navrhnite, aby ľudia fotili svoje významné miesta a priviedli ich do modulu 9. Dokončite sčítaním a 
ukončením relácie. 

Poznámky učiteľa 

 
Ide o zozbieranie predstavených myšlienok, najmä nástroja auditu a myšlienky o cenách. 
 

 
Pomôcky 

Žiadne 
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Zhrnutie 
 

Výsledky vzdelávania:  

- 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

 
Nech si skupina sadne a povedz im, že toto je koniec prvého modulu. Zhrňte to, čo ste urobili počas 

modulu a opýtajte sa skupiny, či majú ďalšie otázky týkajúce sa tém, alebo či by chceli niečo o nich 

zdieľať. Uistite sa, že poznajú opatrenia pre nasledujúce zasadnutie, ak sa zúčastňujú. 
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Blok 5: Stratégia školy a akčný plán 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať pochopenie kritérií kvality CAPS 

2. ukázať, ako je možné implementovať koncept Škola otvorená hrám 

3. oceňujú dôležitosť práce celej školy na zmenách, ktoré sa majú vykonať 

4. diskutovať o tom, ako ich škola môže začať vykonávať zmeny 

5. identifikovať spôsoby spolupráce s rodičmi na podpore rozvoja Školy otvorenej hrám 

6. identifikovať kľúčové prvky písomného vyhlásenia 

7. identifikovať postupy na vypracovanie písomného vyhlásenia (celoškolský prístup) 

8. vypracovať počiatočný akčný plán pre ďalšie kroky 

Zhrnutie sedenia  

Tento modul spája všetok materiál k dnešnému dňu, prehodnocuje ho a podporuje účastníkov, aby 

začali podnikať kroky na to, aby sa stali školou priateľskou k hre. Účastníci budú mať možnosť 

integrovať samostatné časti informácií, s ktorými pracovali, v štyroch predchádzajúcich moduloch 

(M1: Zoznam zainteresovaných strán, ako ich zapojiť; M2: PARK (povolenie, prístup, riziko, znalosti); 

zainteresované strany “a M4: audit vesmíru). 

Poznámky učiteľa 

Toto je posledný modul Core Training, takže sa uistite, že je jasné všetkým účastníkom, ktorí z nich 

budú pokračovať až do ďalších 15 hodín tréningu. Rozlúčte sa s tými, ktorí odchádzajú v tomto bode.  
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Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1  

Výsledok č. 1 

10 minút Úvod, povzbudenie a Kritériá kvality:  

Cieľ: pripomenúť účastníkom kritériá kvality a nastaviť scénu pre blok 

Aktivita celej skupiny  

Aktivita 2  

Výsledok č. 2, 3 

40 minút Čo máme doteraz? 

Cieľ: identifikovať a uvažovať o tom, čo už bolo vyvinuté / zozbierané v 

predchádzajúcich moduloch 

Aktivita malej a veľkej 

skupiny 

 

Aktivita 3 

Výsledok č. 4, 5, 

6, 7 

25 minút Ciele na úrovni škôl:  

Cieľ: z predchádzajúcej činnosti, aby zistili ciele svojej školy 

Malé skupiny; plenárne 

stretnutie 

Magnetické tabule, fixky 

Prestávka 15  minút Prestávka 

Aktivita 4 

Výsledok č. 3, 4, 5 

25 minút Skúšanie rôznych CAPS:  

Cieľ: preskúmať ich ciele z rôznych hľadísk 

Aktivita celej skupiny Magnetické tabule, fixky 

Aktivita 5 

Výsledok č. 8 

45 minút Akčný plán:  

Cieľ: začať vytvárať stratégiu a akčný plán pre ich školu 

Aktivita v malej alebo 

veľkej skupine 

Magnetické tabule, fixky 

Zhrnutie 20 minút (Polovičné) ohodnotenie, zhrnutie:  

Cieľ: vyhodnotiť (prvú) časť kurzu 

Plenárne stretnutie  

Navrhovaný plan pre blok 5: Stratégia školy a akčný plán 
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Aktivita 1: Rozohriatie a Kritériá kvality  

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie kritérií kvality CAPS  

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Spustite blok rozohriatím a začnite tento blok. Dajte účastníkom vedieť, že toto je posledné 
zasadnutie základného školenia a tento čas využijete na zhrnutie toho, čo bolo zahrnuté v 
predchádzajúcich moduloch, a využite tieto znalosti na vytvorenie akčného plánu pre vlastnú školu. 

Pripomeňte účastníkom 5 kritérií kvality CAPS. 

 

Poznámky učiteľa 

Odkazujte spätne na Kritériá kvality. 
 
 
 
 
Pomôcky 

Brožúrka s Kritériami kvality 
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Aktivita 2: Čo máme doteraz? 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. ukázať, ako je možné implementovať koncept Škola otvorená hrám 

2. oceňujú dôležitosť práce celej školy na zmenách, ktoré sa majú vykonať 

 

Čas: 40 minút 

 

Aktivita 

 

Cieľom tohto modulu je pozrieť sa na to, čo už vyvinuli / zozbierali v predchádzajúcich moduloch: 

 M1: Zoznam zainteresovaných strán, ako ich zapojiť 

 M2: PARK (Polícia, Prístup, Riziko, Znalosti) 

 M3: Prístup k hre; perspektívy a angažovanosť rôznych „zainteresovaných strán“ 

 M4: Audit priestoru 

Požiadajte ich, aby spolupracovali ako celá skupina. Prejdite si všetky štyri vyššie uvedené témy 
pomocou vlastných poznámok a spoločných poznámok na flipchartoch počas diskusií. Požiadajte ich, 
aby zozbierali kľúčové slová a usporiadali ich v pamäti, ktorá ukazuje, ako sa jednotlivé prvky 
navzájom dopĺňajú. To môže slúžiť ako mapa na zhrnutie všetkých dôležitých prvkov, ktoré sú 
potrebné na to, aby sa škola stala priateľskou k hre. Dajte im asi 20 minút na tento brainstorming. 

Potom, čo to urobili, rozdeľte ich do malých skupín a požiadajte ich, aby premýšľali o situácii svojej 
školy. Pozrite sa na mindmap a premyslite si, čo už majú / používajú vo svojej škole, a identifikujte 
medzery, ktoré treba naplniť alebo prekonať. Nakoniec ich požiadajte, aby sa vrátili do veľkej skupiny 
a podelili sa o hlavné body svojej diskusie s ostatnými. 

Poznámky učiteľa 

Ak existuje niekoľko účastníkov z tej istej školy, mali by spolupracovať v malej skupine. Ak sú 
účastníci z rôznych škôl, môžu trochu premýšľať o svojej vlastnej situácii a potom sa podeliť o svoje 
nápady so svojimi členmi skupiny o spätnú väzbu / ďalšie nápady. 
 

 
Pomôcky 

Žiadne 
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Aktivita 3: Ciele na úrovni školy 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. diskutovať o tom, ako ich škola môže začať vykonávať zmeny 

2. identifikovať spôsoby spolupráce s rodičmi na podpore rozvoja Školy otvorenej  hrám 

3. identifikovať kľúčové prvky písomného vyhlásenia 

4. identifikovať postupy na vypracovanie písomného vyhlásenia (celoškolský prístup) 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Pre túto činnosť budú všetci pracovať s vlastnou školou, takže ak existuje niekoľko účastníkov z 

jednej školy, mali by pracovať v skupine, a ak sú účastníci jediným zástupcom svojej školy, mali by 

pracovať sami. Ak sú všetci účastníci z tej istej školy, potom by to malo byť celé skupinové stretnutie. 

Požiadajte ich, aby premýšľali o svojej vlastnej škole a využili predchádzajúce cvičenie a kritériá 

kvality ako návod na vypracovanie cieľov na úrovni školy. Povedzte im, aby sa pozreli na medzery, 

ktoré identifikovali, a vytvorili zoznam cieľov, o ktoré sa škola môže realisticky usilovať. Mali by sa 

pozrieť na každé kritérium a identifikovať ciele, ktoré sú s nimi spojené. 

Nakoniec, ak pracujú oddelene, znovu si zoskupte skupinu a požiadajte každého, aby stručne 

predstavil svoje nápady. 

Poznámky učiteľa 

Pred samotnou činnosťou vysvetlite rozdiel medzi cieľmi a činnosťami, pretože niekedy je ľahké ich 

zamieňať. Ciele sú ciele, o ktoré sa bude škola usilovať (napr. „Vytvorenie priateľskejšej atmosféry v 

školskom dvore“), zatiaľ čo akcie sú veľmi konkrétne „robiť“ -s (napr. „Kúpiť 10 veľkých kvetináčov a 

umiestniť ich vedľa malej cesty + „Maľovať steny farebné.“ + „Postaviť drevenú konštrukciu, na ktorú 

sa deti môžu vyšplhať.“ Atď.). Povedzte účastníkom, že teraz by mali pracovať na svojich cieľoch a 

budú mať čas neskôr, aby sa zamerali na konkrétne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 

tohto cieľa. 

 

 
Pomôcky 

Magnetické tabule, fixky 
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Aktivita 4: Skúšanie rôznych CAPS 
 

Výsledky vzdelávania:  

1. oceňujú dôležitosť práce celej školy na zmenách, ktoré sa majú vykonať 

2. diskutovať o tom, ako ich škola môže začať vykonávať zmeny 

3. identifikovať spôsoby spolupráce s rodičmi na podpore rozvoja Školy otvorenej hrám 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte účastníkov, aby sa dostali do malých skupín a aby si z predchádzajúceho cvičenia zobrali 
stanovené ciele školy. Vysvetlite, že teraz sa budú zaoberať cieľmi z rôznych perspektív a zistia, či sú 
realistické ciele. 

Predstavte im rôzne postavy, ktoré majú na sebe rôzne CAPS odpovedí. Najprv predstavte jednu 
postavu a požiadajte skupinu, aby si predstavila seba v pozícii tejto osoby a predstavila si, ako by táto 
osoba reagovala na ciele. Strávte niekoľko minút v topánkach tejto postavy a potom prejdite na ďalší 
znak. 

Urobte si poznámky počas diskusií na flipchart, poukazujúc na rôzne nápady. 

Po prejdení všetkými hľadiskami upozornite skupinu na poznámky, ktoré ste urobili a požiadajte ich, 
aby sa pozreli na zoznam. Požiadajte ich, aby sa vrátili k svojim cieľom s jasnou mysľou (to znamená, 
že už nie sú v ich postavách) a zistili, či v nich existuje niečo, čo by chceli zmeniť, a to na základe 
zoznamu reakcií zo znakov. 

Poznámky učiteľa 

Túto činnosť môžete urobiť zábavnou, veselou. Požiadajte skupinu, aby si hlboko predstavovala 

spôsob myslenia tejto osoby a konala / rozprávala prehnaným spôsobom pomocou svojich tiel. Ak sa 

im niečo páči, mali by byť o tom veľmi hlasní a expresívni! Môžu tiež stáť na stoličkách, ak chcú. Ak sa 

im naozaj nepáči nápad, mali by to vyjadriť aj veľmi živým spôsobom. Môžete tiež ísť von pre túto 

činnosť, pretože zmena scenérie by mohla pomôcť účastníkom zmeniť svoje myslenie rovnako; byť 

vonku je tiež užitočné obnoviť po predchádzajúcich dlhých diskusiách. 

Rôzne osoby sú: 

 Ideálny mladý učiteľ, ktorý práve ukončil univerzitu a je nadšený, chce robiť to najlepšie pre 
deti. 

 Riaditeľ školy, ktorý vo všeobecnosti podporuje inovatívne myšlienky, ale musí mať na 
pamäti všetky byrokratické / administratívne otázky, musí brať do úvahy záujmy rôznych 
zainteresovaných strán (rodičov, miestnych samospráv atď.) A presne vedieť, ako môže táto 
zmena nastať. byť spravované. 

 Veľmi zapojený a rešpektovaný správca. Je to praktická osoba, ktorá chce vedieť, čo každá 
zmena znamená z praktického hľadiska. Škola venuje pozornosť svojim stanoviskám, 
pretože sa znovu a znovu ukázalo, že vie, o čom hovorí. 
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 Nevrlý, smutný učiteľ. Tento učiteľ nemá ilúzie: vie, že nakoniec všetky myšlienky zlyhajú, aj 
keď nie sú úplne zbytočné, a vlastne sa nič skutočne nezmení. Je veľmi dobrý v poukazovaní 
na nedostatky plánu a nie je plachý dávať hlas týmto obavám. 

 Rodič dvoch detí v škole, ktorý o tejto myšlienke len počul a chce poznať myšlienky a 
informácie, ktoré sú za ňou a prečo to škola robí. 

 
Ak účastníci pracujú v malých skupinách / individuálne, požiadajte každého, aby si vybral pár svojich 
cieľov, na ktoré by sa chceli skupina pozrieť. 

 
 
Pomôcky 

Magnetická tabuľa, fixky 
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Aktivita 5: Akčný plán 

 

Výsledky vzdelávania  

8. vypracovať počiatočnú stratégiu a akčný plán pre ďalšie kroky  

Čas: 45 minút 

 

Aktivita 

Povedzte skupine, že prišiel čas zhrnúť všetky predchádzajúce cvičenia. Teraz sa odzrkadlili na svojej 
školskej situácii z rôznych perspektív a mali by byť schopní vytvoriť počiatočný akčný plán pre svoju 
školu. 

Požiadajte ich, aby sa pozreli na predchádzajúce materiály, ktoré pripravili (mindmap z tohto 
modulu, kritériá kvality a ciele na úrovni školy) a vytvorili zoznam „na prácu“. Požiadajte ich, aby 
určili priority akcií pri ich vytváraní. 

 

Poznámky učiteľa 

Povedzte účastníkom, že akčný plán by mal byť konkrétny a realistický. 

 
 
 
Pomôcky 

Magnetická tabuľa, fixky 
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Zhrnutie - (Polovičné) Ohodnotenie 

 

Výsledky vzdelávania:  

- 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Zostavte skupinu späť, aby ste spočítali prvých 15 hodín kurzu. Pre niektorých ľudí to môže byť 

koniec kurzu, zatiaľ čo iní budú pokračovať aj v druhej časti. 

Zhrňte témy, s ktorými ste pracovali, prostredníctvom základných vzdelávacích modulov a požiadajte 

účastníkov, aby sa podelili o svoje nápady a pocity týkajúce sa kurzu. Uistite sa, že každý má možnosť 

vyjadriť sa. 

Opýtajte sa tých, ktorí prichádzajú na nasledujúcu reláciu (druhá časť kurzu pre tých, ktorí pracujú 

priamo s deťmi v hre), aby priniesli pozorovanie hry: pozorovanie alebo príbeh, ktorý venuje 

pozornosť hravým momentom, ktoré vznikajú v škole alebo inde ( napríklad v supermarkete, na 

zadnej strane auta, na chodníku). Požiadajte o čo najviac podrobností. 

Poznámky učiteľa 

Môžete tiež použiť viac kreatívnych spôsobov hodnotenia. Môžete ich napríklad požiadať, aby 
nakreslili svoje dojmy a potom vysvetliť ich kreslenie skupine. Môžete ich tiež požiadať, aby napísali 
najdôležitejšiu spätnú väzbu, ktorú chcú dať na post-it, a potom ich odložia na flipchart, pričom 
vysvetlia, čo znamenajú. 
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VOLITEĽNÉ ŠKOLENIE       Blok 6 – 10 

 

 

 

Cieľová skupina: odborníci, ktorí pracujú priamo s deťmi v škole, 

ktorí potrebujú konkrétnejšie nápady na priamu spoluprácu s deťmi 

na podporu ich hry 

 

15 hodín 
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Blok 6: Viac informácií o hre – pohľad na povahu a hodnotu 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

2. preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

3. diskutovať o zmenách v možnostiach detí zapojiť sa do hry, ktorú organizujú samy 

4. hovoriť o hodnote detských hier v školskom kontexte 

 

Zhrnutie sedenia 

Tento modul otvára druhú polovicu kurzu a vytvára základy pre hĺbkové skúmanie politiky a praxe na 

školách. Reviduje predstavy o hre a zameriava sa na tradičné teórie hry a alternatívne perspektívy. 

Kľúčovým bodom je, že teoretické hry majú rôzne pohľady a často hovoria viac o zámeroch a túžbách 

dospelých pre deti, ako o vlastných zážitkoch z hrania. To môže byť obzvlášť dôležité pre školy 

vzhľadom na zameranie na vzdelávanie detí a na to, ako rôzne pedagogické teórie chápu detstvo, 

učenie sa a hru. Modul reviduje niektoré z tém zavedených v otváracom module a rozširuje ich, 

pričom čerpá z doteraz zahrnutého materiálu. 

Poznámky školiteľa 

Aktivita 3 funguje najlepšie, ak účastníci so sebou prinesú pozorovanie hry. Uistite sa, že účastníci sú 

požiadaní na konci modulu 5 alebo iným spôsobom pred tým, ako sa dostanú k modulu 6, a 

požiadajú ich, aby priniesli pozorovanie alebo príbeh, ktorý venuje pozornosť hravým momentom, 

keď k nim dôjde v škole alebo inde (napríklad, v supermarkete, na zadnej časti vozidla, na chodníku). 

Vyžiadajte si čo najviac podrobností. Bude tiež užitočné mať k dispozícii akékoľvek zápisy alebo 

materiály z modulu 1 o spomienkach a prekážkach pri hraní. Možno budete musieť niektoré 

materiály prispôsobiť, aby vyhovovali prístupom vašej krajiny k výučbe a detským hrám v školách. 

 



Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Voliteľné školenie– Blok 6 

76 

Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1 

Výsledok č. 1, 2 

15 minút 

 

Úvod: k bloku;  čas na vybavenie si a vyzdvihnutie akýchkoľvek myšlienok a 

otázok z predchádzajúcich sedení. 

Výroky žiakov:  

Cieľ:  aby sme ukázali, že napriek storočiam štúdia hry neexistuje dohoda o 

jej povahe a hodnote. 

Rozhovor PowerPoint 

Výroky od žiakov 

Aktivita 2 

Výsledok č. 1  

10 minút Definovanie a kategorizovanie hry:  

Cieľ:  ukázať dominantné spôsoby definovania charakteristík hry; predstaviť 

Hughesov typ 16 hier 

Rozhovor PowerPoint 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1, 2 

40 minút Zhodnotenie definícií:  

Cieľ:  preskúmať limity stanovenia a definovania. 

 

Individuálna aktivita;  

diskusia malej a/alebo 

veľkej skupiny 

Veľké hárky papiera, 

farebné perá, 

samolepiace 

poznámkové papieriky, 

plastelína, hliníková 

fólia, rôzne umelecké a 

remeselné materiály 

Aktivita 4 

Výsledok č. 1, 2 

15 minút Jack a stonka fazule: kto je hrdina? 

Cieľ: ukázať, ako sa život vynára spleteninami všetkých „postáv“; nikto 

nemôže byť považovaný za dôležitejší ako ktorýkoľvek iný. Predstaviť 

myšlienku zapletenia a zostavenia. 

Malé skupiny; 

skupinová diskusia 

Postavy na malých 

kúskoch papiera 

Mená postáv??kresba 

postáv?? 

Navrhovaný plan pre blok 6: Viac informácií o hre – pohľad na jej povahu a hodnotu 
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Aktivita 5 

Výsledok č. 3 

20 minút Z času na čas, tu a tam: zmeny v možnostiach samoorganizovajnej hry 

Cieľ:  Aby sme kriticky sledovali príbehy, rozprávame o tom, čo sa zmenilo 

pri detskej hre 

Diskusia v malej/veľkej 

skupine 

 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 6 

Výsledok č. 1, 2 

10 minút Rétorika hry:  

Cieľ: ukázať škálu spôsobov, ako sa hra teoretizovala, zahrnúť rozdiely 

medzi starodávnou a modernou rétorikou, ako boli teórie racionalizované v 

modernej dobe; tiež ukazujú, ako sú niektoré rétoriky silnejšie ako iné 

(hrajú sa ako pokrok).  

Rozhovor PowerPoint 

Aktivita 7 

Výsledok č. 2, 4 

25 minút Hodnota hry v školách  nad rámec dominantnej rétoriky:  

Cieľ:  ukázať okamžitú, nie iba odsunutú/pozabudnutú hodnotu, oceňujúc 

stelesnené / emocionálne aspekty hry 

Rozhovor a skupinová 

hra 

 

Aktivita 8 

Výsledok č. 4 

30 minút Čo to znamená pre našu školu? 

Cieľ:  premýšľať o tom, ako to možno uplatniť v školách účastníkov 

Diskusia v kruhu malej 

skupiny a plenárne 

stretnutie. 

Zhrnutie 

3 flipchartové hárky 

papiera s kategóriami, 

magnetická/biela tabuľa 

a perá 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Plenárne stretnutie  
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Aktivita 1: Úvod a výroky žiakov 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

2. preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

 

Čas: 15 minút 

 

Aktivita 

Použite citácie od vedcov hry (v príručke)5; mohli by ste ich mať v slučke PowerPoint, keď ľudia 

dorazia a usadia sa, a keď predstavíte blok. 

Začnite vysvetlením, že ide o prvý blok druhej polovice kurzu, ktorého cieľom je prehĺbiť pohľad na 

prax a stratégiu s odborníkmi. 

Sprostredkovať krátku diskusiu o tom, kde sa nachádzajú, s akčným plánovaním a meniacou sa 

praxou. 

Vysvetlite tento modul, ktorý skúma predstavy o hre a pozerá sa na tradičné aj alternatívne 

perspektívy. 

Upozornite ľudí na mnohé protichodné vyhlásenia, ktoré sa týkajú hry na diapozitívach, a opýtajte 

sa, či im niečo vynikne. Kľúčovým bodom je, že existuje veľa nezhôd o povahe a hodnote hry. 

 

Poznámky učiteľa 
Toto je prvý modul druhej polovice kurzu, ktorý je zameraný na tých, ktorí sú priamo zapojení do 
práce s deťmi na podpore ich hry (učitelia, asistenti učiteľa, poludní supervízori, herní robotníci atď.). 
V prvých 5 blokoch je niekoľko revízií kľúčových tém, ktoré sa prehlbujú a zvažujú dôsledky pre prax. 

 
 
 
Pomôcky 

PowerPoint, výroky žiakov 

 

 

  

                                                           
5 Tieto citácie pochádzajú z Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits. Ma.: MIT. 
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Aktivita 2: Definovanie a kategorizovanie hry 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Vysvetlite, že predstavíte kľúčové definície hry a spôsoby kategorizácie typov hier a že tieto budú 

podrobnejšie preskúmané pomocou vlastných príbehov hry. Potvrdzujte, že o niektorých z nich budú 

diskutovať v prvej časti kurzu. 

Použite informácie uvedené v príručke. Začnite s piatimi konceptualizáciami hry Ralpha Feezella6 

(ako správanie, postoj, štruktúra, zmysluplná aktivita alebo samostatný jav). Predstavte tri spôsoby 

definovania hry: Catherine Garvey7 („Garvey päť“), Gordon Burghardt 8(„Burghardt päť“) a britské 

zásady práce. 

Potom stručne predstavte 16 typov hier Boba Hughesa9. Vráťte sa späť k aspektom tejto prezentácie 

v celom module. 

 

Poznámky učiteľa 

Toto je krátka prednáška, v ktorej sú predstavené kľúčové spôsoby definovania a kategorizácie hry, a 
to aj z odbornej literatúry. 

 
 
Pomôcky 

PowerPoint 

 

  

                                                           
6 Feezell, R. (2010) ‘A Pluralist Conception of Play’, Journal of the Philosophy of Sport, 37, pp. 147-165 
7 Garvey, C. (1977) Play, Cambridge, MA: Harvard University Press 
8 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 
9 Hughes, B. (2002) A Playworker’ Taxonomy of Play Types, 2nd edition, London: PlayLink. 
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Aktivita 3: Hodnotenie definícií 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

2. preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

 

Čas: 40 minút 

 

Aktivita 

Skontrolujte, či má každý pozorovanie / príbeh detí, ktoré sa hrajú. Ak tak neurobia, môžu pracovať v 
pároch s ostatnými, ktorí tak robia. Ak neexistujú žiadne, pracujte s niektorými príbehmi v príručke. 
Usmernením pre pozorovanie bolo venovať pozornosť hravým momentom, ktoré sa objavujú v škole 
alebo inde (napríklad v supermarkete, na zadnej časti auta, na chodníku), a pripomínať čo najviac 
detailov. 

Požiadajte účastníkov, aby predložili popis svojich pozorovaní / príbehov pomocou dostupných 
zdrojov: mali by ste mať k dispozícii celý rad papiera, farebných pier, remeselníckeho materiálu 
(napr. Hracie cesto, cínová fólia atď.). Svoj príbeh môžu kresliť, konštruovať alebo predvádzať. 

Požiadajte ľudí, aby sa podelili o svoje príbehy / postrehy. Pri tom venujte pozornosť tomu, ako hra 
vyšla z čohokoľvek, čo bolo po ruke. Ak príbehy ľudí sú príliš všeobecné („deti hrali futbal“), skúste 
vyniesť nejaké podrobnosti (napr. Čo hovorili? Ako sa vysporiadali s problémami, ktoré sa vyskytli, 
ako napríklad znechutenie alebo porušenie pravidiel? pre teba?). Pokúste sa uviesť podrobnosti o 
tom, ako postupuje hra a čo / koho iného sa týka (loptička, brankárky, pravidlá, priateľstvá, slávni 
futbalisti atď.). 

 Keď sa každý podelil o svoje výtvory a príbehy, položte tieto otázky: 
 
o Ako sa definície uvedené vyššie zhodujú s tým, čo ste videli? Mohli by si deti „slobodne 

vybrať“? Bolo to vždy osobne zamerané? Aká bola úloha fyzických objektov a krajinných 
prvkov? 

o Aké typy hier si myslíte, že ste videli? Páčilo sa to, čo ste videli, úhľadne do jednotlivých 
kategórií? 

o Čo nám hovorí o použití a zneužívaní definovania a kategorizácie hry? Tieto môžu byť 
veľmi užitočné (napríklad pri odpovedi na dospelých, ktorí chcú deti viac kontrolovať, 
alebo v súvislosti s ocenením rôznych foriem hry a ako ich podporovať); môžu však byť aj 
obmedzenia. Predstavujú osobitný strih na svete, čo môže vylúčiť iné spôsoby myslenia 
na hru. 

Hovorte tiež o význame využívania tvorivých spôsobov prezentácie príbehov: tieto môžu umožniť 
prácu s pocitmi a detailami, ktoré nemožno zachytiť v jazyku; jazyk sa stáva obvyklým, a tak môže 
udržiavať návyky myslenia. 

Poznámky učiteľa 

Hlavným cieľom tejto činnosti nie je preukázať, že tradičné definície sú nesprávne, ale preskúmať 
obmedzenia a vylúčenia z fixovania a definovania hry. Tradičné definície sú užitočné a vylučujú 
niektoré spôsoby premýšľania o hre (pozri poznámky v príručke). 
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Pomôcky 

 PowerPoint 

 Veľké hárky papiera, farebné perá, samolepiace poznámkové papieriky, plastelína, hliníková 

fólia, rôzne umelecké a remeselné materiály   

 Niektoré príbehy / pozorovania sú k dispozícii, ak ich nemajú 

 Príručka 
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Aktivita 4: Jack a stonka fazule: kto je hrdina?10 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

2. preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

 

Čas: 15 minút 

 

Aktivita 

Pred začatím činnosti si na malé kúsky papiera napíšte nasledujúce znaky a preložte ich: Jack, 
Jackova matka, fazuľa, beanstalk, krava, pôda, dážď, obr, sliepka, ktorá ukladá zlaté vajcia, sekera. 

Uistite sa, že každý pozná príbeh Jacka a Beanstalka. Ak nie, stručne to povedzte: v tejto rozprávke 
žije Jack so svojou ovdovenou matkou a keď ich stará krava prestane dávať mlieko (jediný zdroj 
príjmu), Jackova matka mu povie, aby ju vzal na trh, aby predal. Na ceste sa stretne s mužom, ktorý 
predáva kúzelné bôby, a vymieňa kravu za niektoré fazule. Keď sa vráti domov, jeho matka je tak 
krížená, že vyhodí fazuľa z okna. V noci rastie vysoká fazuľka a nasledujúci deň Jack lezie na fazuľu a 
nájde obrovský hrad. Čaká, až obra spí a ukradne nejaké zlaté mince. Pri spätných návštevách 
ukradne sliepku, ktorá kladie zlaté vajcia a čarovnú harfu, ale táto posledná návšteva sa obrie 
prebudí a naháňa Jacka po beanstalk. Jack volá k svojej matke, aby vyzdvihol sekeru a nasekal 
beanstalk a obr padol na smrť. 

V závislosti od počtu môžu ľudia pracovať v skupinách po 2-5. Rozdeľte postavy (zložené tak, aby ich 
ostatní nemohli vidieť) a požiadajte skupiny, aby pripravili argument, prečo je ich postava 
najdôležitejšia. 

Začnite s dobrovoľníkom a hádajte sa o svojom prípade. Opýtajte sa, či ostatní súhlasia. Podporujte 
hravú konkurenciu v hre. 

Nakoniec, keď každý, kto sa chce vyjadriť, poukázal na to, že si samozrejme každý uvedomil, že 
príbeh potrebuje všetky postavy, aby mohol napredovať tak, ako to robil. Hovorte o koncepciách 
zhromaždení, ako je opísané v príručke. 

Návrat k ich príbehom o hre. Ako môže koncept združení ponúknuť ďalší spôsob premýšľania o 
definovaní a kategorizácii hry? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ďakujeme Stuartovi Lesterovi za túto aktivitu. 
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Poznámky učiteľa 

Účelom tejto aktivity je ukázať, ako sa život vynára prostredníctvom stretnutí s inými ľuďmi, vecami a 
prvkami. Príbeh Jacka a Beanstalka sa mohol vyvíjať rôznymi spôsobmi a každá „postava“ záleží na 
tom, ako postupuje. To decentruje ľudí (dospelých a deti) a privádza do obrazu ďalších hráčov: 
materiálne predmety, pocity, prvky, históriu atď. Budete si musieť pripraviť malé kúsky papiera s 
menami znakov na ňom. 

 
Pomôcky 

Mená postáv na malých kúskoch papiera  

Príručka 
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Aktivita 5: Z času na čas, tu a teraz: zmeny v možnostiach 

samoorganizovanej hry 

 

Výsledky vzdelávania:  

3. diskutovať o zmenách v možnostiach detí zapojiť sa do hry, ktorú organizujú samy 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Iniciovať diskusiu o tom, ako sa príbehy o hre, ktoré boli prediskutované v tomto module, líšia od 
toho, ako účastníci hrali, keď boli mladí. Pripomeňte im, že sa na to pozreli v prvom module. 
Vypočujte si spôsoby, akými sa rozprávajú príbehy. (Ak je to vhodné, môžete to urobiť v malých 
skupinách a pre každú skupinu zobrať kľúčové body ako spätnú väzbu.) 

Pripomeňte účastníkom význam toho, aby sa mimo hry hrala časovo a priestorovo viazaná aktivita, a 
to, čo sa objaví vždy, keď to podmienky umožňujú. Z tohto hľadiska je ľahšie vidieť, že deti si stále 
hrajú spôsobom, ktorý je zapletený do každodenných rutín; zmeny, ktoré sa prepočítavajú, sa 
zvyčajne týkajú vyhradených časov na hranie. Týmto sa pozornosť zameriava na „poskytovanie“ hry a 
na to, aby sa týmto podmienkam venovala pozornosť. Pripomeňte im aj pojmy priestor ako vzťahový 
a vyrobený a zhromaždenia (Jack a Beanstalk). Ako môžu tieto spôsoby myslenia ovplyvniť spôsob, 
akým rozprávame príbehy o zmenách v detskej hre? 

Aké zmeny sa v priebehu času zmenili v spôsobe, akým dospelí organizujú čas a priestor v škole aj 
mimo nej? (Bude sa to líšiť v rámci jednotlivých krajín, ako aj medzi nimi.) Môže ísť napríklad o 
otázky, ako sú škrty vo vyhradených časoch na hranie, výraznejšie zameranie na merané úspechy, 
viac testovania, menej priestoru / času / podpora hravých pedagogík. 

Vzhľadom na všetky výskumy výhod hry pre deti sa opýtajte, prečo je to zlý vzťah štruktúrovaného 
vzdelávania a športu. 

Aká by mohla byť úloha škôl v súčasnosti pri vytváraní podmienok, ktoré podporujú hranie? 

 
Poznámky učiteľa 

Táto aktivita vracia niektoré zmeny v živote detí a spôsoby, ako hovoríme o tom, ako sa hra zmenila. 
Možno bude pre vás užitočné mať materiál z modulu 1, kde sa tieto nápady prvýkrát preskúmali. 
 

 
Pomôcky 

Žiadne 
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Aktivita 6: Rétorika hry 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie rôznych spôsobov definovania a kategorizácie hry 

2. preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

 

Stručne predstavte sedem rétorík Briana Sutton-Smitha11 pomocou príslušných častí príručky. 

Začnite s modernou rétorikou a potom predstavte tie staré. 

Týchto sedem rétorík ukazuje, ako existujú niektoré rozprávania, ktoré sú dominantnejšie ako iné, a 

ako sa starodávna rétorika racionalizovala v modernej dobe. Ukážte, ako je rétorika pokroku 

jednoznačne dominantná. Opýtajte sa, aká je hodnota pri pohľade za pokrokovou rétorikou na iné 

spôsoby myslenia o detstve a hre. A čo formy hrania, vďaka ktorým sa dospelí cítia úzkostne alebo 

urazene? 

Upozorňujeme, že hoci niektoré rétoriky môžu byť protichodné, môžeme sa prispôsobiť niekoľkým 

perspektívam. 

 

Poznámky učiteľa 

Toto je krátka prezentácia / prednáška o rétorike hry Briana Sutton-Smitha - pozri príslušnú časť v 

tejto príručke. 

 
 
Pomôcky 

PowerPoint 

Príručka 

 

  

                                                           
11 Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play, Cambridge, MA: Harvard University Press 
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Aktivita 7: Hodnota hry v školách nad rámec dominantnej rétoriky  

 

Výsledky vzdelávania:  

2.   preukázať pochopenie rôznych pohľadov na výhody hry 

4.   hovoriť o hodnote detských hier v školskom kontexte 

 

Čas: 25 minút 

 

Aktivita 

V nadväznosti na aktivitu 6 požiadajte skupinu, aby povedala (alebo môžete stručne zhrnúť, či je čas 

málo), ako sú výhody hry prezentované v rétorike pokroku (napríklad hra pomáha deťom učiť sa a 

rozvíjať sa, pripravuje ich na budúcnosť). dospelý život). Upozorňujeme, že ide väčšinou o pomocné 

spôsoby vyjadrenia hodnoty, a to do veľkej miery prostredníctvom objektívu pre dospelých, ktorý 

hovorí, že hra musí byť užitočná pre niečo iné ako hru (t. J. Vyššiu hodnotu ako „len hrať“). 

 

 Prehrať „elektrický prst“12: 

o Požiadajte skupinu, aby stála v kruhu otočenom dovnútra (alebo 2/3 menších kruhov v 

závislosti od miesta). 

o Každý hráč drží ľavú ruku do strany smerom k svojmu susedovi, dlaň nahor. Potom 

umiestnia pravú ruku na prevrátenú dlaň svojho suseda, pričom ukazovák sa vznáša nad 

(nedotýka sa) dlane. 

o Vysvetlite, že keď poviete „Choď!“, každý hráč musí urobiť dve veci: pred tým, ako ho 

odtiahne, musí chytiť ukazovák svojho suseda a musí tiež odtiahnuť vlastný ukazovák 

skôr, ako ho chytí iný sused. , Stres, že hráči by sa mali snažiť chytiť prsty jemne (pri tejto 

hre sme mali zlomený prst). 

o Akonáhle každý pochopí, čo musí urobiť, nechajte ho vyskúšať. Povedzte „Pripravený ... 

GO!“, Čím sa vytvorí napätie. Všimnite si smiech, ktorý sa stane. 

o Prehrať niekoľko kôl. Dá sa povedať, že ľudia majú tri životy a potom sú mimo, zvyčajne 

však postačujú tri kolá na to, aby ste dostali bod do hry. Hráči môžu tiež stratiť život, ak 

sa pohybujú pred príkazom „Choď!“. Môžete tak vyvolať predčasný pohyb tak, že 

prejdete na „Pripravený ...“ a potom sa náhle pohnete, ale nič nehovoríte. Znovu si 

všimnite smiech. 

o Požiadajte ľudí, aby sa vrátili na svoje miesto. Opýtajte sa, akú hodnotu pre nich mali 

jednotlivci. Poukážte na kľúčové body hry: stelesnené pocity predvídania a uvoľnenia; 

smiech; zamotaná povaha hry a zladenie s ostatnými. Opýtajte sa, ako by táto skúsenosť 

mohla zodpovedať tradičným opisom prírody (slobodne vybraná, osobne zameraná) a 

pokrokových rétorických výhod hry (aké zručnosti ste si vyvinuli do budúcnosti?). 

 

 

 

 

                                                           
12 Ďakujeme Stuartovi Lesterovi za túto aktivitu 
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Stručne prediskutujte okamžité (nie odložené) výhody hrania: deti hľadajú chvíle, ktoré oživujú život, 

zvyšujú jeho životnosť; to má samo o sebe hodnotu a môže tiež ovplyvniť pohodu, pokiaľ ide o 

bezprostredné výhody pozitívneho vplyvu, pripútanosti (k rovesníkom a miestnym, ako aj 

opatrovateľom dospelých), systémy reakcie na stres, regulácia emócií, otvorenosť voči vzdelávaniu - 

všetky aspekty odolnosti13 , 

 

Pripomíname ľuďom ich predchádzajúce predstavy o hodnote hry v rétorike pokroku, predstavte 

hodnotový trojuholník14 Holandska: inštrumentálny, vnútorný a inštitucionálny (pozri príručku). 

Požiadajte ich v malých skupinách, aby uviedli hodnotu hry pod každým nadpisom. Vezmite si spätnú 

väzbu. 

 

Poukazujú na to, že všetky formy hodnoty sú dôležité, ale že bez vnútornej hodnoty sa ostatné dve 

hodnoty zmenšujú. 

 

Poznámy učiteľa 

Účelom tejto aktivity je prehodnotiť argumenty na podporu hry v školách a priniesť iné perspektívy 
ako dominantnú rétoriku pokroku. Aktivita zahŕňa hru, ktorá bude potrebovať dostatok priestoru na 
to, aby celá skupina stála v kruhu (alebo 2/3 menšie skupiny). 
 

 
Pomôcky 

PowerPoint, priestor, kde môžete hrať hru “elektrický prst” 

Príručka 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Môžete si o tom viac prečítať v 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 
14 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: Čo to znamená pre našu školu? 

 

Výsledky vzdelávania:  

4. hovoriť o hodnote detských hier v školskom kontexte 

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

 Pripravte si vopred tri listy papiera na flipchart s nasledujúcimi nadpismi: 
o hrací čas (prestávka) 
o hravé pedagogiky (využívajúce hravé prístupy v triede) a 
o otvorenosť voči momentom hravosti počas každodenného života v škole. 

 Predstavte aktivitu, ktorej cieľom je preskúmať, aké alternatívne spôsoby pohľadu na 
povahu a hodnotu hry by pre ich školy mohli znamenať, a to tak z hľadiska schopnosti 
argumentovať o hodnote podpornej hry na školách, ako aj z hľadiska každodennej praxe. , 
Vysvetlite, že sa budú zaoberať hodnotami a praxou v troch oblastiach a že cvičenie je 
kolotoč (budú to výmenné listy). 

 Rozdeľte skupinu do troch skupín a každej skupine dajte jeden hárok a požiadajte ich, aby 
diskutovali a zaznamenávali svoje myšlienky počas 7-8 minút. 

 Na konci času vymieňajte listy a požiadajte skupiny, aby si prečítali, čo už je napísané a 
pridali ďalšie nápady. Na tento účel nechajte asi 5 minút. 

 Vymeňte listy ešte raz. 

 Na konci požiadajte skupiny o spätnú väzbu na nápady z hárku, ktorý v súčasnosti majú. Iní 
môžu prispieť k objasneniu a ďalším myšlienkam. 

 Ukončite reláciu. Požiadajte účastníkov, aby pokračovali v pozorovaní momentov hravosti, 
ktoré vidia v škole (naprieč týmito tromi doménami), a aby o nich viedli záznamy. Môžu tiež 
chcieť začať zhromažďovať fotografie a video / audio nahrávky (skontrolovať problémy so 
súhlasom). Tieto budú prehodnotené v bloku 9. 

Poznámky učiteľa 

Možno budete potrebovať niekoľko výziev, ktoré vám pomôžu pri diskusii, napríklad hodnota 
potešenia z hrania, jeho okamžité, skôr ako odložené výhody, a šťastnejšie deti prispievajú k 
šťastnejšiemu a úspešnejšiemu školskému prostrediu (pozri príručku ďalšie informácie). 
 

 
Pomôcky 

Hárky flipchartového papiera s nadpismi, perá. 

Príručka 
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Zhrnutie 

 

Výsledky vzdelávania  

- 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

 
Nechajte skupinu sedieť spolu a povedzte im, že toto je koniec prvého modulu. Zhrňte, čo ste urobili 

počas modulu, a opýtajte sa skupiny, či majú nejaké ďalšie otázky k témam, alebo či by sa chceli o 

nich niečo podeliť. Ak sa zúčastňujú, uistite sa, že vedia opatrenia pre ďalšie zasadnutie. 
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Blok 7: Osobné aspekty podpory hry na školách 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať, že je dôležité cítiť sa ako oprávnený učiteľ / odborník pracujúci s deťmi 

2. zažiť seba ako kompetentných podporovateľov hry 

3. ukázať, prečo je ich osobnosť dôležitou súčasťou podpornej hry 

4. určiť  vlastnú úlohu pri podpore detských hier 

5. preukázať, že je dôležité mať podporných kolegov ako súčasť celého školského prístupu 

Zhrnutie sedenia  

Tento modul predstavuje celý rad aktivít zameraných na prežívanie emócií spojenia, dôvery, 
vodcovstva atď. Zdôrazňuje sa dôležitosť cítenia posilňovaného ako profesionáli pracujúci s deťmi. 
Títo odborníci čelia niekoľkým situáciám, ktoré aktivujú tie interné modely, šablóny, ktoré sú do nich 
zabudované na základe vývoja ich vlastného detstva a dospelých - tieto šablóny a modely sa aktivujú 
bez ohľadu na to, či vedia alebo nie, kedykoľvek pracujú s deťmi. Preto je dôležité uvažovať o sebe, 
lepšie sa spoznať. Cvičenia tohto stretnutia, ktoré sa môžu meniť podľa vlastných skúseností trénera 
v tejto oblasti, podnecujú účastníkov k tomu, aby uvažovali o sebe a o emocionálnych problémoch, 
ktoré sa vyskytujú aj počas hry - dôvera, neistota, obavy a ďalšie. Tieto činnosti sú zamerané na 
rozvoj hlbokej komunikácie a sebareflexie. 

Poznámky učiteľ 

Uvedomte si, že niektorí účastníci nemusia mať pri niektorých hrách pohodlie. Povzbudzujte, ale 

nenúťte plnú účasť; Ak sú ľudia očividne nepohodlní, uľahčte ich prihlášku. Vyberte si hry, ktoré ste 

zažili sami (aj keď nie sú v sprievodcovi) - na ľudí experimentujte.  
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Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1  

Výsledok č. 

5 minút Povzbudenie a úvod:  

Cieľ:  je nevyhnutné uvedomiť si seba ako ľudí pracujúcich s deťmi a 

podporovať ich hru 

  

Aktivita 2  

Výsledok č. 1, 3 

55 minút Dvojica 

Cieľ:  poskytnúť vzácnu príležitosť zažiť plnú pozornosť niekoho iného 

Aktivita v pároch a 

diskusia celej skupiny 

 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1, 5 

20 minút Hry o dôvere:  

Cieľ: zažiť dôveru / hry, ktoré si vyberie školiteľ. 

Celoskupinová aktivita a 

diskusia 

Prikrývky 

Hudba 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 4 

Výsledok č. 1 

5 minút 

 

Ľudský stroj:  

Cieľ: aby sme ukázali, aké to je, keď fungujeme len ako „stroje“ . 

Celoskupinová aktivita  

Aktivita 5 

Výsledok č. 2, 5 

30 minút Hra Tuk-tuk:  

Cieľ: demonštrovať a zažiť vodcovstvo - akí sme vedúci, aké to je viesť. 

Aktivita v pároch a 

diskusia celej skupiny 

Šatky/masky na oči 

Aktivita 6 

Výsledok č. 2, 3, 4 

40 minút Koleso emócií:  

 Cieľ: reflexia vlastných skúseností a emócií učiteľov v súvislosti s prácou s 

deťmi. Účastníci, ktorí sa umiestnia do kruhu, každý otočí koleso emócií / 

vytiahne emóciu z vrecka a rozpráva príbeh, keď počas svojej práce s deťmi 

cítil túto emóciu. 

Celoskupinová aktivita Koleso emócií/ emócie 

napísané na kúskoch 

papiera a taška 

Navrhovaný plan pre blok 7: Osobné aspekty podpory hry na školách  
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Zhrnutie 10 minút Zhrnutie:   

Cieľ:  identifikovať svoje silné stránky a oblasti na zlepšenie podpory 

detských hier 

Individuálna aktivita a 

aktivita v pároch 
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Aktivita 1: Povzbudenie a úvod; Aktivita 2: Dvojica (Dyad ) 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať, že je dôležité cítiť sa ako oprávnený učiteľ / odborník pracujúci s deťmi 

3. ukazujú, ako je ich osobnosť dôležitou súčasťou podpornej hry 

 

Čas: 60 minút 

 

Aktivita 

Spustite modul s energizačnou hrou a predstavte účastníkom tému modulu. 

Povedzte účastníkom, aby sa dostali do dvojíc a sadli si proti sebe. Vysvetlite, že sa budú navzájom 

rozprávať v kolách: po dobu 5 minút bude hovoriť iba jedna osoba, druhá bude počúvať, potom 

počas ďalších 5 minút bude hovoriť druhá. Sú to 4 kolá, takže všetci spolu hovoria po dobu 40 minút, 

každá po 20 minútach. 

Vyberte si jednu z nasledujúcich otázok a požiadajte ich, aby si ju položili navzájom na začiatku 

prvých kôl (takže obe budú požiadané prvýkrát). Po prvom kole pokračujú v tejto téme. 

 Hovorte o sebe ako o učiteľovi / vychovávateľovi / o niekom, kto pracuje s deťmi. 

 Hovorte o svojich vzťahoch s deťmi. 

Po 4 kolách reči ich priveďte späť k veľkej skupine. Opýtajte sa, ako sa cítia teraz po cvičení, aké boli 

ich skúsenosti. Počas diskusie sa venujte svojim nápadom. 

Poznámky učiteľa 

Predstavte modul vysvetlením, že je nevyhnutné uvedomiť si seba ako ľudí pracujúcich s deťmi a 

podporovať ich hru. Pre jedného sme tiež súčasťou prostredia, ktoré vytvárame s deťmi. Je však tiež 

veľmi dôležité, aby sme boli schopní oceniť seba a svojich kolegov v tomto procese ako ľudské 

bytosti. 

Táto aktivita dyad poskytuje ľuďom príležitosť zdieľať svoj vnútorný dialóg s niekým, kto počúva. Na 

jednej strane to môže vyjasniť svoje vlastné predstavy o tejto téme, pretože keď nahlas vyslovíte 

niečo nahlas, vyjasní sa to. Na druhej strane je to tiež zriedkavý zážitok, že máte 20 minút 

nerozdelenú pozornosť niekoho iného. 

Pre mnohých je táto aktivita spočiatku strašidelná, pretože si môžu myslieť, že o téme nemôžu 

hovoriť 20 minút. Povzbudzujte ich, aby to aj tak vyskúšali, pretože to je nakoniec veľmi potešujúci 

zážitok. Spätná väzba ľudí, ktorí robia toto cvičenie, je obyčajne „Páni, nevedela som, že o tejto téme 

mám toho čo povedať,“ alebo „nepamätám si, kedy si ma niekto naposledy pozorne vypočul.“ 

Ak sa obávajú, že zostanú na tejto téme, môžete im povedať, že by sa mali riadiť vlastným reťazcom 

myšlienok. Ak sa odklonia od pôvodnej otázky, nejde o problém. Podeľte sa o to, čo je pre nich 

dôležité v súvislosti s touto témou. 
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Zdôraznite, že tí, ktorí počúvajú, by v skutočnosti nemali nič reagovať. Často je ťažké nereagovať 
verbálne na to, čo počujete, ale má to dôvod: v tejto chvíli nejde o tradičnú diskusiu s ľuďmi, ktorí na 
seba navzájom reagujú. Týmto spôsobom môže rečník usporiadať svoje myšlienky namiesto toho, 
aby začal s myšlienkou, na ktorú druhý reaguje, a tak posunul pozornosť ďalej od témy, o ktorej chcel 
hovoriť. Poslucháč môže reagovať gestami (kývne, usmieva sa atď.), Ale nie slovami. 

 
 
Pomôcky 

žiadne 
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Aktivita 3: Hry o dôvere  

 

Výsledky vzdelávania:  

                    1.preukázať, že je dôležité cítiť sa ako oprávnený učiteľ / odborník pracujúci s deťmi 

5.preukázať, že je dôležité mať podporných kolegov ako súčasť celého školského prístupu 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Povedzte účastníkom, že teraz urobia niekoľko neverbálnych cvičení. Zdôraznite, že počas cvičení by 

nemali hovoriť! Predstavte hry jeden po druhom a urobte si čas na diskusiu o zážitkoch po každej 

hre. 

Toto sú niektoré nápady pre hry založené na dôvere, ale môžete použiť aj svoje vlastné hry. 

1. Z očí do očí 

Požiadajte účastníkov, aby sa dostali do dvojíc. Povedzte im, aby sa na seba pozerali do očí ďalších 5 

minút. Po piatich minútach sa ich opýtajte, aký to pre nich bol zážitok. Vysvetlite, že je veľmi 

zriedkavé, že sa pozeráme na niekoho oči tak dlho, bez konkrétneho cieľa - niekedy je to v poriadku v 

romantických vzťahoch, ale ani potom to nie je obvyklé. Diskutujte o tom, prečo to môže byť niekedy 

také ťažké. 

2. Hojdané prikrývky Rocking blankets 

Používajte silné prikrývky. Jedna osoba leží na prikrývke a prikrývku drží asi 8 až 10 ľudí. Zdvihnú 

deku s človekom (asi 20 - 40 cm od zeme, nie vyššie, iba tak, že sa nedotýkajú zeme) a osobu alebo 

osobu húpajú asi minútu alebo dve. Zmena rolí, aby ľudia mohli zažiť. Diskutujte o pocitoch, ktoré sa 

vyskytujú. 

3. Pohľadová brána Gaze-gate 

Ďalej požiadajte účastníkov, aby sa postavili do kruhu. Požiadajte niekoho, aby sa stal 

dobrovoľníkom, aby opustil miestnosť. Keď je táto osoba vonku, spolu so skupinou sa rozhodnite, 

ktorí dvaja ľudia stojaci vedľa seba budú „zrakovou bránou“. Budú bránou, zatiaľ čo iní sú múrom - 

ľudia môžu vstúpiť alebo opustiť kruh iba priestorom medzi týmito dvoma ľuďmi. 

Keď sa rozhodne, dotyčná osoba sa vráti zvonka a stojí uprostred skupiny. Musí nájsť bránu pri 

pohľade na tváre ľudí. Dvaja „členovia brány“ by mali na svojich tváriach komunikovať s láskavosťou, 

láskou a prijatím, nemôžu však vedome robiť gestá ako úsmev alebo zdvíhanie obočia. Zatiaľ čo 

zvyšok skupiny by mal komunikovať (opäť bez gest), že nechce, aby tam táto osoba prešla. Osoba v 

strede by sa mala pozrieť na tváre, hádať, kde je brána, a pokúsiť sa tam prejsť. Ak má pravdu, brána 

by sa mala otvoriť a vypustiť. Ak sa mýli, ľudia by ho nemali prepustiť. 

Môžete si zahrať niekoľko kôl. 
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Nakoniec sa ich stručne opýtajte, aké to pre nich bolo cvičenie. 

4. Zvuk zvončeka 

Pri tejto aktivite rozdeľte skupiny na menšie skupiny asi 8 ľudí, ktorí stoja v kruhu, čo najbližšie k 
sebe. Jedna osoba by mala stáť v strede a zavrieť oči. Začína sa nakláňať v smere, zatiaľ čo ľudia 
stojaci v kruhu ho chytia a jemne tlačia iným smerom. Môžu pokračovať nejaký čas, potom v strede 
môže prísť nový človek. 

Na konci cvičenia sa opýtajte účastníkov, aké to pre nich bolo. Spýtajte sa ich, či boli schopní 
prepustiť a dôverovať svojim spoluhráčom, že ich chytia. 

Ak poznáte ďalšie neverbálne cvičenia, môžete ich tiež použiť. 

Poznámky učiteľa 

Neverbálne cvičenia sú pre niektorých ľudí ťažké, pretože sa líšia od obvyklých cvičebných cvičení, pri 

ktorých ľudia pracujú skôr so svojimi mysľami ako s emóciami. Tieto cvičenia poskytujú príležitosť na 

vytvorenie veľmi intímnej, vrelej atmosféry s dôvernými vzťahmi. Povzbudzujte účastníkov, aby 

vyskúšali cvičenia a nechali sa baviť. 

Uistite sa, že ste sa venovali svojim skúsenostiam po každom cvičení (ako je uvedené v popisoch), ale 

počas tohto procesu nejdú ďalej. Po skončení celého neverbálneho stretnutia sa zamerajte na 

relevantnosť tohto stretnutia: schopnosť zažiť emocionálne intímne a dôveryhodné vzťahy nám 

môžu pomôcť ako jednotlivci cítiť sa viac splnomocnení a vzájomne sa spájať so svojimi kolegami (v 

prípade, že sú z rovnaká škola) na inej, oveľa hlbšej úrovni. Uvedomte si, že dospelí, ktorí pracujú s 

deťmi, si musia byť vedomí svojich vlastných postojov, a je veľmi dôležité, aby si vyvinuli 

sebareflexný postoj - a neverbálne cvičenia môžu viesť k hlbokej sebareflexii. Taktiež nezabudnite na 

účastníkov zdôrazniť, že by mali pamätať na to, že budú deťom predstavovať tieto cvičenia, uistite 

sa, že používajú iba tie činnosti, ktoré sú so sebou pohodlné a že sú pripravení zvládnuť ich, ak jedno 

alebo viac detí má ťažké skúsenosti počas nich. 

 
 

 
Pomôcky 

Prikrývky 

Hudba 
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Aktivita 4: Ľudský stroj 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať, že je dôležité cítiť sa ako oprávnený učiteľ / odborník pracujúci s deťmi 

 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte každého, aby myslel na prácu, kotrá mu naháňa hrôzu. Čo to pre nich znamená? Ako si 
môžu predstaviť prácu, ktorú by nenávideli? 

Po chvíli požiadajte jednu osobu, aby šla do stredu a urobila pohyb so zvukom spojeným s nočnou 
morou, ktorú si predstavoval. Potom sa ďalšia osoba pripojí svojím pohybom a zvukom stroja na 
nočnú moru. Nakoniec sú všetci účastníci v synchronizovanom stroji. Môžete požiadať prvú osobu o 
zrýchlenie alebo spomalenie a všetky časti stroja by mali tempo a rytmus prispôsobiť tempu prvej 
osoby. 

Poznámky vyučujúceho učiteľa 

Cieľom tohto cvičenia je demonštrovať, aké to je, keď fungujeme len ako „stroje“, opakujeme 
monotónne úlohy a nie žijeme ako celé ľudské bytosti. 

 
 
Pomôcky 

Žiadne 
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Aktivita 5: Hra Tuk-tuk 

 

Výsledky vzdelávania:  

2. zažiť seba ako kompetentných podporovateľov hry 

5. preukázať, že je dôležité mať podporných kolegov ako súčasť celého školského prístupu 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

1. Skupina stojí v kruhu vo veľkom otvorenom priestore (s nábytkom v okolí nie je problém, ale 
mal by existovať dostatočný priestor na pohyb). 

2. Každý si vyberie partnera, s ktorým začne cvičenie. Jeden z páru bude mať oči so zaviazanými 
očami. 

3. Tréner dáva inštrukciu: 

a. Je to neverbálne cvičenie, všetka verbálna komunikácia je počas hry zakázaná 
(vrátane zvukov). 

b. Jeden z páru bude vodca: je vodičom „tuk-tuk“ (rikshaw), zatiaľ čo druhý bude „tuk-
tuk“. 

c. Vodič bude viesť oči so zaviazanými očami nasledujúcim spôsobom: stojí za druhou 
osobou a položí ruky na rameno druhej osoby. 

d. Môžu diskutovať o tom, ako bude prvý viesť druhého, ale to nie je potrebné. 

e. Približne po 1 minúte na minútu a pol sa tréner kričí „zmena“ a všetky páry sa 
zastavia. Vodiči zmenia mlčanie partnerov (takže novo zvolený tuk-tuk nebude 
vedieť, kto je pozadu a má skúsenosti so stratou kontroly nad situáciou). Budú dve 
zmeny, takže každého povedú traja rôzni ľudia, dvaja nebudú vedieť. 

f. Po treťom kole sa dvojice zastavia a nasleduje rozprava. 

4. Pri informovaní sa najskôr opýtajte „tuk-tuk“ na svoje skúsenosti, potom na vodičov. Po 
zdieľaní osobných pocitov nakreslite niektoré kľúčové témy. 

5. Po stručnom informovaní o prvom kole si ľudia menia svoje úlohy a spustí sa druhá hra (s 
tými, ktorí boli vodičmi, ktorí sa stali tuk-tukmi), a to aj so správami. 

6.  Zapíšte všeobecné zistenia na tabuľu alebo flipchart. 

Poznámky vyučujúceho 

Pred cvičením sa opýtajte účastníkov, či sú v poriadku so zaviazanými očami. Nikdy nikoho nenúťte, 
aby bol zaviazaný očami; ak sa necítia dobre, môžu byť pozorovateľmi a podeliť sa o svoje 
pozorovania pri podávaní správ alebo o svojich osobných úvahách o tom, prečo sa im nepáčia oči. K 
dispozícii je tiež možnosť hrať túto hru so zavretými očami namiesto toho, aby so zaviazanými očami. 
Cvičenie je jednoduchšie s dvoma lektormi, ako keby tu boli lichí účastníci, jeden z lektorov sa môže 
pripojiť k hre ako účastník. 
Účelom debriefingového seminára je, aby sa účastníci dozvedeli o svojich zážitkoch počas hry a 
zdieľaním osobných skúseností zovšeobecnili, ako to má byť v situácii, keď nie sú pod kontrolou a čo 
je potrebné, aby sa v týchto situáciách cítili bezpečne. Niektoré z možných zovšeobecnení sú tieto: 
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 vodič by mal byť presvedčený 

 pokyny vodiča (aj neverbálne) by mali byť jasné a priame 

 vodič by mal reagovať na potreby vedenej osoby (napr. Prispôsobiť rýchlosť chôdze 
potrebe vedenej osoby na rozdiel od vlastného rytmu). 

 
Otázky na položenie: 
1. Ako ste sa cítili v pozícii vodiča / vedenia? 
2. Prečo sa v týchto pozíciách cítite dobre? 
3. Čo môžeme zovšeobecniť pre osobné mentorské vzťahy a podporný prístup dospelého pri práci s 

deťmi? 
 

 
Pomôcky 

Šatky/masky na oči 
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Aktivita 6: Koleso emócií  

 

Výsledky vzdelávania:  

2. zažiť seba ako kompetentných podporovateľov hry 

3. ukazujú, ako je ich osobnosť dôležitou súčasťou podpornej hry 

4. určili svoju vlastnú úlohu pri podpore detských hier  

 

Čas: 40 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte účastníkov, aby sedeli v kruhu. Vložte stred emócií do stredu a požiadajte niekoho, aby 
koliesko roztočil (ak nemáte koleso, napíšte mená emócií na kúsky papiera a vložte ich do vrecka a 
požiadajte účastníkov, aby jeden vytiahli). 

Osoba, ktorá točila volant / vzala kus papiera, by mala zdieľať príbeh zo svojej práce s deťmi, keď 
pocítil tú konkrétnu emóciu. 

Po skončení hry nechajte 10 minút na zhrnutie stretnutia: požiadajte účastníkov, aby si napísali svoje 
myšlienky (len pár viet) na tému „Moje silné stránky ako herný robotník / učiteľ“ a „Oblasti na 
zlepšenie“. by sa mali dostať do dvojíc a zdieľať to, čo napísali so svojím partnerom. 

Po tomto zhrnutí stručne zhrnite, čo sa stalo v module. 

Poznámky vyučujúceho 

Kolo emócií je drevené koleso, ktoré môžete roztočiť, s niektorými emóciami napísanými na ňom - ak 
to roztočí, jedna emócia by mala ukazovať na osobu, ktorá kolesom zatočila. Môžete na ňu napísať 
tieto emócie: šťastie, hanba, hnev, vďačnosť, depresia, smútok, láska, vina, zlosť, úzkosť. 
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Príklad kola emócií rakúskych partnerov Gesellschaft für Sozialforschung und Bildung 

(GeSoB) 

 

Ak pracujete s väčšou skupinou, pripravte viac koliesok / tašiek a vytvorte menšie skupiny, ktoré 

budú spolupracovať. Vo všeobecnosti je ideálne, ak v skupine nie je viac ako 10 ľudí, ktorí zdieľajú, 

inak by táto aktivita mohla trvať veľmi dlho. Ak existujú dve malé skupiny, je užitočné mať k dispozícii 

dvoch trénerov, aby sa každý mohol pripojiť k skupine a prípadne uľahčiť postup. Ak ste sami a 

nepripojíte sa k diskusným skupinám, zdôraznite účastníkom, že by sa mali deliť iba o príbehy, s 

ktorými sú spokojní (zvyčajne sa ľudia dokážu samoregulovať a nejdú hlbšie, ako chcú), stále je to 

možné - uistite sa, že sa pýtate ľudí, ako sa cítia po cvičení a či v tomto bode potrebujú nejakú 

podporu). 

 
 
Pomôcky 

Koleso emócií 

Emócie napísané na kúskoch papiera a taška 
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Zhrnutie 

 

Výsledky vzdelávania:  

- 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

 
Nechajte skupinu sedieť spolu a povedzte im, že toto je koniec modulu 7. Zhrňte, čo ste urobili počas 
modulu a opýtajte sa skupiny, či majú nejaké ďalšie otázky k témam, alebo či by sa chceli o nich 
niečo podeliť. Ak je to potrebné, prehodnotte relevantnosť týchto cvičení, pretože sa líšia od 
predchádzajúcich cvičení, a to by mohlo niektorých účastníkov zmiasť. Vysvetlite, že práca na sebe je 
kľúčovým prvkom sebadôvery v našu úlohu dospelých pracujúcich s deťmi a že skúsenosti našich 
kolegov z „ľudskej“ perspektívy (na rozdiel od „úloh ako kolegov“) môžu zlepšiť naše každodenné 
skúsenosti. Ak sa zúčastňujú, uistite sa, že vedia opatrenia pre ďalšie zasadnutie. 
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Blok 8: Teória a prax voľnej hry 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať pochopenie britského modelu hry 

2. diskutovať o uplatňovaní zásad voľnje hry počas školského času vymedzeného na hru 

3. opísať prístupy k zásahu do hry 

4. diskutovať o napätiach, ktoré sú spojené s hrou 

 

Zhrnutie sedenia 

Toto sedenia reviduje britský model hry a zaoberá sa konkrétnym modelom hry, psycholudiky. 

Existuje niekoľko aktivít, ktoré sa zaoberajú tým, kedy, prečo a ako zasiahnuť do detských hier. Nie je 

to vždy jednoduché a mal by sa poskytnúť čas na preskúmanie napätia, ktoré je spojené s úlohou 

hráča, najmä v školskom prostredí. 

Poznámky vyučujúceho 

Musíte sa uistiť, že ste oboznámení s psycholudickým modelom vrátane základných princípov, 

herného cyklu a hierarchie intervencie. Za zmienku tiež stojí, že je to len jeden model z hľadiska 

hĺbkovej psychológie a že existujú aj iné modely. Napríklad blok 9 sa zameriava na priestorový model 

na podporu detských hier. 
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Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1  10 minút Úvod k bloku, povzbudenie Celá skupina  

Aktivita 2  

Výsledok č. 1 

35 minút Psycholudika prvá časť: cyklus hry:  

Cieľ:  predstaviť herný cyklus ako spôsob porozumenia procesu hry a úlohy 

dospelých v ňom 

Celoskupinový 

rozhovor, aktivita v 

malej a veľkej 

skupine/diskusia 

Magnetická/biela 

tabuľa, fixky alebo 

PowerPoint; scenára 

princípy voľnej hry 

Aktivita 3 

Výsledok č. 3 

30 minút Psycholudika druhá časť: úrovne intervencií:  

Cieľ:  zaviesť rôzne úrovne zapojenia dospelých do hracích rámcov 

Celoskupinový rozhovor 

a scenáre malej skupiny 

so spätnou väzbou 

Magnetická tabuľa, 

fixky; scenáre 

Prestávka 15  minút Prestávka 

Aktivita 4 

Výsledok č. 2 

40 minút Intervencie 2.0:  

Cieľ: preskúmať iné spôsoby intervencie ako obvykle „niečo povedať, niečo 

urobiť“. 

aktivita v malej skupine Magnetická tabuľa, fixky 

 

Aktivita 5 

Výsledok č. 3, 4 

20 minút Podporná a inhibičná komunikácia:  

Cieľ: predstaviť techniky podpornej komunikácie 

Celoskupinová 

prezentácia 

 

Aktivita 6 

Výsledok č. 2, 4 

20 minút Princípy voľnej hry v škole- diskusia Plenárne stretnutie  

Zhrnutie 10 minút Zhrnutie + Nabudúce:  Zamyslite sa nad významnými priestormi (radosť, 
zázrak, úzkosť, konflikt, odpočinok, čokoľvek významného) vo vyhradených 
herných priestoroch svojej školy. Mali by urobiť tri fotografie významných 

Plenárne stretnutie  

Navrhovaný plan pre blok 8: Teória a prax voľnej hry 
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priestorov a priviesť ich na ďalšiu reláciu (odfotené v telefóne je ok, alebo 
ich môžu vytlačiť) 
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Aktivita 1: Úvod a Aktivita 2: Psycholudika prvá časť: cyklus hry  

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie britského modelu hry 

 

Čas: 45 minút 

 

Aktivita 

Štart bloku s povzbudením, potom vysvetlite obsah tohto bloku: cvičenie podľa jedného britského 

modelu hry, známe ako psycholudika. Pripomeňte ľuďom zásady hry (ktoré sa môžu zobraziť aj na 

stene). 

Potom prednášajte o cykle hry s použitím príručky ako referencie. 

1. Vysvetlite, že cyklus hry je súčasťou teoretického modelu hry nazvanej „psycholudics“; 

„Ludo“ je latinka pre „hrám“, a tak „psycholudika“ znamená doslova štúdium mysle pri hre. 

Toto chápanie hry a hry (ktoré je jednou z mnohých) má korene v hĺbkovej psychológii a 

najmä v práci Carla Gustava Junga. Naznačuje to, že hra je zdrojom uzdravenia a že deti 

môžu hrať nevedomý materiál, ktorý ich trápi, čo bráni tvorbe neuróz alebo dokonca 

psychóze. Je nepravdepodobné, že by si deti vedome uvedomili, že to robia, a úlohou diváka 

je podpora detí pri vyjadrovaní tohto materiálu prostredníctvom porozumenia cyklu Play. 

2. Vysvetlite cyklus Play podľa Sturrock a Else15 pomocou flipchartu alebo prezentácie v 

PowerPointe, ktoré vkladajú hracie prvky, návraty, toky, hracie snímky (vrátane naratívnych, 

fyzických, hudobných a emocionálnych príkladov), zničenie a dysplay. 

3. Použite príslušné symboly z príručky. 

4. Vráťte účastníkom späť do svojich vlastných zábavných hier alebo akýchkoľvek pozorovaní, 

ktoré mali pri hraní detí, aby im poskytli konkrétne príklady všetkých aspektov cyklu Play. 

5. Požiadajte skupinu, aby sa usporiadala do malých skupín alebo párov a dala ich na leták s 

dvoma scenármi / pozorovaniami hrania detí, ktoré sa hrajú (ale bez prvkov Play Cycle - pozri 

pokyny pre učiteľov). Dajte študentom čas na pozorovanie pozorovaní a identifikáciu 

komponentov cyklu Play. 

6. Venujte im asi 10-15 minút, aby zvážili scenáre a identifikovali prvky cyklu Play. Povzbudzujte 

účastníkov, aby mysleli aj na svoje vlastné príklady. 

 

 

                                                           
15 “The Play Cycle” by Gordon Sturrock and Perry Else available on CD-rom via www.commonthreads.co.uk 

Also described in “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/


Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Voliteľné školenie – Blok 8 

108 

Poznámky vyučujúceho 

Táto aktivita sa opiera o to, aby mal tréner dobré vedomosti a porozumenie tejto teórii, ktorá sa 

nachádza v príručke. Uistite sa, že každý rozumie vášmu vysvetleniu, a povzbudzujte otázky k 

objasneniu. 

Odporúčame vám použiť video na nasledujúcom odkaze, aby ste porozumeli cyklu Play a poskytli 

predstavu o tom, ako by ste mohli vykonať túto aktivitu (vyrobenú ako súčasť podporných 

materiálov pre trénerov projektov VIPER): http://youtu.be/6FNHa8gZ8CU 

 

Scenár cyklu hry 

Pozorovania bez prvkov cyklu Play: 

 

1. Chlapec (10) valcoval pneumatiku do plotu. Sledoval, ako sa usadzuje, potom s návalom 
aktivity začal vytláčať všetky pneumatiky jeden po druhom a začal ich opatrne umiestňovať 
vedľa seba. Bola to jednoznačne tvrdá práca. Prišiel pracovník a stál nablízku, ale nie príliš 
pozorne a sledoval a čakal. Ignoroval ju a videl, že je úplne pohltená, že sa vzdialila. 
Pokračoval v umiestňovaní týchto pneumatík na viac ako pol hodiny bez zastavenia. Ostatné 
deti sa úmyselne pohybovali po vonkajšej strane pneumatík, ale žiadne z nich neprerušilo. 
Nakoniec sa postavil a pozrel sa. Potom usporiadal jednu alebo dve pneumatiky a znova sa 
postavil. Potom sa oprášil a vošiel dovnútra a neskôr ho úplne nezaujímalo, keď niektoré iné 
dieťa presunulo pár pneumatík niekde inde. 

 

2. Chlapec (8) sedel pri orgáne pri pohľade na kľúče. Rozhliadol sa, chytil oko iného chlapca a 
prikývol. Druhý chlapec (ktorý tam bol prvýkrát toho dňa) sa nehanebne vyšplhal k orgánu a 
tiež sa posadil. Začali stlačiť klávesy a dostali rytmus basového pozadia. Jeden z divákov 
začal tancovať po miestnosti. Jeden z chlapcov sa rozhliadol a zasmial sa a niekoľko ďalších 
detí sa rozveselilo a rozveselilo. V priebehu niekoľkých minút sa vytvorila línia detí, ktoré 
robili conga okolo budovy, ktorá sa opuchla a pohybovala von a späť cez iné dvere. Chlapci 
na orgáne boli nadšení a stále hrali. Asi po desiatich minútach sa linka rozpadla a jednotlivé 
deti sa zatancovali späť, než sa zapojili do niečoho iného. Chlapci na orgáne sa hádali, ale 
zdalo sa, že sú šťastní. Tvorca hryc tlieskal a povedal: „to bolo super!“ A obaja chlapci sa 
spontánne postavili, uklonili sa a obaja bežali vonku. 

 

 

 

 

Zahrajte si pozorovania cyklu s prvkami: 

 

3. Chlapec (10) valcoval pneumatiku do plotu (tága). Sledoval, ako sa usadzuje (vracia sa), 
potom s návalom aktivity začal postupne vytláčať všetky pneumatiky (cyklus) a začal ich 
opatrne umiestňovať vedľa seba (rám). Bola to jednoznačne tvrdá práca. Prišiel pracovník a 
stál nablízku, ale nie príliš pozorne a sledoval a čakal. Ignoroval ju a videl, že bola úplne 
pohltená (tok), odkiaľ odišla. Pokračoval v umiestňovaní týchto pneumatík na viac ako pol 

http://youtu.be/6FNHa8gZ8CU
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hodiny bez zastavenia. Ostatné deti sa úmyselne pohybovali po vonkajšej strane pneumatík, 
ale žiadne z nich nebolo prerušené (zadržiavanie - deti držia hracie rámy ďalších detí). 
Nakoniec sa postavil a pozrel sa. Potom usporiadal jednu alebo dve pneumatiky a znova sa 
postavil. Potom sa oprášil a vošiel dovnútra (zničenie) a neskôr ho úplne nezaujímalo, keď 
niektoré iné dieťa presunulo pár pneumatík niekde inde. 

 
4.  Chlapec (8) sedel pri orgáne pri pohľade na kľúče. Rozhliadol sa, chytil oko iného chlapca a 

prikývol (narážka). Druhý chlapec (ktorý tam bol prvýkrát toho dňa) sa stydlivo prišiel k 
orgánu a tiež sa posadil (návrat). Začali stláčať klávesy a dostali basový rytmus na pozadí 
(narážka a návrat, vytvorenie rámca - rytmický príbeh). Jeden z divákov začal tancovať 
naprieč miestnosťou (slúži ako podnet aj návrat). Jeden z chlapcov sa rozhliadol a zasmial sa 
a niekoľko ďalších detí sa nakoplo a rozveselilo (reakcia na narážku pracovníka). V priebehu 
niekoľkých minút sa vytvorila línia detí, ktoré robili conga okolo budovy, ktorá napučala a 
pohybovala sa von a späť cez iné dvere (prekrývajúce sa rámy). Chlapci na orgáne boli 
nadšení a stále hrali (tok). Asi po desiatich minútach sa linka rozpadla a jednotlivé deti sa 
zatancovali späť, než sa zapojili do niečoho iného. Chlapci na orgáne sa snažili zahrať, ale 
zdalo sa, že sú šťastní (zničenie). Tvorca hryc tlieskal a povedal: „to bolo super!“ A obaja 
chlapci sa spontánne postavili, uklonili sa a obaja bežali vonku. 

 
 
Pomôcky 

Magnetická tabuľa, fixky, scenáre 

Pozrite si časť príručky o hracom cykle 
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Aktivita 3: Psycholudika druhá časť: úrovne intervencií  

 

Výsledky vzdelávania:  

3.  opísať prístupy k zásahu do hry 

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

V nadväznosti na psycholudický model pripomeňte účastníkom, že úlohou hráča je podporovať deti, 

aby vyjadrili akýkoľvek symbolický materiál, ktorý potrebujú, a preto zásahy v cykle Play môžu 

využívať porozumenie cyklu Play spolu s konkrétnym prístupom k zásahom, ktoré sú zamerané na 

podporu cyklu, nie na jeho ukončenie alebo zmenu. V tomto modeli teda intervencia nie je zastaviť 

deti alebo presmerovať ich hru, ale vstúpiť do rámca a pokúsiť sa ju obnoviť, ak hrozí jej rozpad. 

Použite poznámky v príručke na predstavenie štyroch úrovní zásahu: údržba hry, jednoduchá, 

stredná a komplexná. Uistite sa, že to ľudia pochopili. 

Požiadajte účastníkov, aby sa zapojili do malých skupín, najlepšie s kolegami z vlastnej školy. Každej 

skupine dajte jeden alebo dva (v závislosti od počtu malých skupín) scenár (pozri poznámky od 

tútorov) a požiadajte ich, aby prediskutovali, ako môžu zasiahnuť a prečo a na akej úrovni si myslia, 

že by to mohlo byť. 

Spojte skupinu späť a požiadajte o spätnú väzbu. 

Poznámky vyučujúceho 
 

Scenáre: 
 
1. Chlapec začne ťahať vlhkú trávu a hádzať ju na dievča, ktoré kričí a vytiahne nejakú trávu a hodí ju 
späť na chlapca. Vytiahne viac trávy a hodí ju opäť k dievčaťu. Tentokrát mu chýba a zasiahne to 
mladšie dieťa, ktoré začne plakať. 
2. Skupina mladších detí bola už veky zabraná hraním pirátskych hier. Zavolajú supervízora a 
požiadajú ju, aby mala pomyselnú vlajku. Robí tak, ale potom vidí niečo, čo si vyžaduje jej pozornosť 
inde. 
3. Niekoľko detí si hrálo doma, maľovalo na veľké listy kariet, rozprávalo sa a pozeralo sa na seba. 
Jedno dieťa začne maľovať nohy. 
4. V škole je nový študent. Je dosť plachý a ešte sa v triede nestretol s priateľmi. Počas prázdnin sa 
priblíži ku skupine svojich spolužiakov, ktorí stavajú hrob a usmievajú sa na nich, ale ostatní ho 
ignorujú. 
5. Skupina detí má na školskom dvore tanečnú súťaž. Ďalšia skupina hrá futbal, v blízkosti miesta 
tanečnej súťaže. Lopta niekedy pristane medzi tanečníkmi, čo ich robí veľmi nahnevanými a 
dochádza k stretu medzi dvoma skupinami. 
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6. Je to daždivý deň, keď je pravidlom, že deti si musia obliecť svoje nepremokavé oblečenie a až 
potom ísť na školskú záhradu. Niektoré deti sa však príliš rozčuľujú a do dažďa dôjdu, aby si mohli 
zahrať nepremokavé oblečenie. 
7. Existuje dievča, ktoré má ťažkosti s učením. Počas hrania rád rada zostane sama pri sebe a pri 
tanci na ňu spievať. Ostatné deti ju ignorujú a často sa hihňajú nad jej pohybmi. 
8. Na školskom dvore je upevnených niekoľko veľkých pneumatík. Skupina detí ich používa na 
prekážkovú dráhu, lezenie a skákanie z jedného na druhého. V skupine je jedno dieťa, ktoré sa 
zdráha skákať z jedného na druhé. Ostatní ho naliehajú, aby skočil a nazval ho „dievčaťom“. 
 

 
Pomôcky 

Magnetická tabuľa, fixky 

Scenáre 
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Aktivita 4: Intervencie 2.0 

 

Výsledky vzdelávania:  

 

3.opísať prístupy k zásahu do hry 

 

Čas: 40 minút 

 

Aktivita 

Cieľom tejto aktivity je preskúmať iné spôsoby intervencie ako zvyčajné „niečo povedať, niečo 
urobiť“. Niekedy stačí jednoducho usporiadať priestor, pridať ďalšie voľné časti atď. 

Požiadajte skupinu, aby uviedla dôvody, prečo sa domnievajú, že by mohli potrebovať zasiahnuť do 
detskej hry: čo by mohlo vyvolať zásah od dospelého? napr.: 

 deti nehrajú pekne (skupina detí nedovolí, aby niekto iný zostal) 

 konflikty týkajúce sa zdrojov 

 deti bojujú 

 deti sa hrajú nebezpečne 

Navrhnite, aby sme sa v týchto situáciách na seba pozreli. V rámci reflexnej praxe si položte 
nasledujúce otázky: 

 Čo som sa snažil dosiahnuť? 

 Ako dobre som to urobil? 

 Ako to môžem urobiť lepšie? 

Požiadajte účastníkov, aby to prediskutovali v malých skupinách a potom sa podelili o svoje 
myšlienky s ostatnými. 

 
 
 
Pomôcky 

Magnetická tabuľa, fixky 
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Aktivita 5:  Podporná a inhibičná komunikácia  

 

Výsledky vzdelávania:  

3.    opísať prístupy k zásahu do hry 

4.    diskutovať o napätiach, ktoré sú spojené s hrou 

 

Čas : 20 minút 

 

Aktivita 

V krátkosti sa porozprávajte o komunikačných technikách, o tom, ako komunikovať podporným 

spôsobom a aké prekážky bránia komunikácii. Použite zdroje uvedené v príručke. 

Poznámky vyučujúceho 

Vysvetlite účastníkom, že keď dospelí zasahujú do detských hier, môže to zásadne zmeniť, aký jazyk / 

komunikáciu používajú. Vytvorenie komunikačných bariér, napríklad pri pokuse o vyriešenie 

konfliktu, s väčšou pravdepodobnosťou spôsobí, že sa niektoré deti cítia sklamané. Používanie 

podporných komunikačných techník dáva všetkým deťom šancu vyjadriť sa. 

Vysvetlite tiež, že v prístupe k hrám sú určité napätia, najmä pokiaľ ide o to, či si deti dokážu stále 

slobodne vyberať. Prepojte to s komunikáciou: pomocou podpornej komunikácie môžu deti pomôcť 

cítiť sa viac zapojené a lepšie porozumieť dôvodom určitých zákazov. 

Pamätajte tiež, že ak používate podpornú komunikáciu, slúžite deťom ako vzor, ktorý demonštruje, 

ako môžu tieto techniky používať v určitých situáciách. 

 
 
 
Pomôcky 

Žiadne 
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Aktivita 6: Princípy voľnej hry v škole; a zhrnutie 

 

Výsledky vzdelávania:  

2. diskutovať o uplatňovaní zásad voľnje hry počas školského času vymedzeného na hru 

4.   diskutovať o napätiach, ktoré sú spojené s hrou 

  
 

Čas: 30 minút 

Aktivita 

Predstavte túto aktivitu tvrdením, že pracovníci pracujúci v Spojenom kráľovstve pracujú v rôznych 

prostrediach, ale môžu sa vyskytnúť problémy so zamestnancami škôl, ktorí používajú prístup 

založený na hre. Znovu pripomeňte účastníkom zásady hry. 

Požiadajte účastníkov, aby diskutovali v rámci celej skupiny o tom, ako sa môžu všetky tieto princípy 

uplatniť na školské prostredie a či predstavujú nejaké problémy. Vyskúšajte a podporte skupinu, aby 

dospela k záverom, ktoré riešia obavy z pohľadu školy a stále podporujú samoorganizované hranie. 

Možno bude užitočné vrátiť sa ku kritériám kvality pre školu priateľskú k hre. 

Desať minút pred ukončením relácie ukončite reláciu a zosumarizujte kľúčové body. Poskytnite 

účastníkom informácie o nasledujúcom stretnutí (pozri poznámky pre tútorov). 

Poznámky vyučujúceho 

Na konci tohto stretnutia budete musieť účastníkov požiadať, aby urobili nejakú prípravu na ďalšie 

stretnutie a priniesli ich so sebou. Nasledujúca relácia sa vracia k tomu, ako funguje priestor na 

podporu a / alebo obmedzovanie detských hier. Predstavíme spôsob dokumentovania priestoru, a 

preto sa od účastníkov žiada, aby urobili trochu prípravy. Myšlienka kritickej kartografie bola stručne 

predstavená v module 4, keď ste možno požiadali ľudí, aby premýšľali o významných priestoroch: ak 

ste tak urobili, odkážte na to teraz, pretože si budú musieť priniesť svoje fotografie: Zamyslite sa nad 

špecializovanou hrou vašej školy. priestory (detské ihrisko, iné vonkajšie alebo vnútorné priestory, 

ktoré sa používajú v čase hry). Vyberte si tri oblasti, ktoré sú pre vás nejakým spôsobom významné. 

Môže to byť oblasť radosti, kde sa tešíte z pozorovania detí, môže to byť priestor úzkosti, pretože sa 

deti správajú spôsobmi, ktoré vás znepokojujú, môže to byť oblasť pokoja, vzrušenia alebo konfliktu 

... Odfotografujte každej z týchto troch oblastí a prineste fotografie so sebou na nasledujúcu reláciu. 

Môžete ich priniesť digitálne alebo vytlačiť. 

Od účastníkov by sa malo tiež požadovať, aby so sebou priniesli akúkoľvek prácu, ktorú vykonali na 

svojich vesmírnych auditoch, pričom využili činnosť z modulu 4 a všetky záznamy o pozorovaniach po 

ukončení bloku 6. 

 
Pomôcky 

Žiadne 
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Blok 9: Viac informácií o hre a o priestore 

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať pochopenie priestorového hľadiska hry a plánovania / podpory dospelých 

2. diskutovať o otázkach týkajúcich sa konzultácií s deťmi a účasti detí na rozvoji Školy 

otvorenej hrám 

3. využívať celý rad metód dokumentácie na skúmanie toho, ako môže priestor podporovať hru 

pre deti 

 

Zhrnutie sedenia 

V tomto bloku sa vraciame k započatej práci z bloku 4, ktorú použíjeme ako základ pri skúmaní 

nápadov o tom, ako sa vytvára priestor. Predstaviť  myšlienku kritickej kartografie umožňujúcej 

skúmať fungovanie priestoru a zdokumentovať úvahy a plánovanie zmien. 

Poznámky vyučujúceho 

Tu sa nápady výrazne líšia od tradičných psychologických prístupov k premýšľaniu o deťoch a o hre. 

Čerpajú z myšlienok z filozofie a geografie a zameriavajú sa na to, ako pomôcť spoluvytvárať 

podmienky, v ktorých sa môže hra vytvoriť. Ak nie ste oboznámení s týmito myšlienkami, pomôžte si 

materiálom v príručke z kapitoly 6. 
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16 LO - Learning outcomes – Výsledky vzdelávania 

Aktivity Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1 

Výsledok č. 16 1 

 

20 minút Úvod: k bloku; čas na usadenie sa a rozpamätanie sa na akékoľvek 

myšlienky a otázky z predchádzajúcich sedení. 

Priestorová produkcia: Užitočný koncepčný nástroj od spoločnosti 

Lefebvre. 

Cieľ: zavedenie koncepčného nástroja na ocenenie priestoru, ktorý nie je 

statický / neutrálny, ale neustále sa vytvára; napätie medzi priestorovými 

zámermi a jeho každodenným využívaním 

Rozhovor, diskusia celej 

skupiny 

PowerPoint 

Aktivita 2 

Výsledok č. 1 

30 minút Revízia priestorových auditov:  

Cieľ:  pripomenúť si dlhšie cvičenie z bloku 4, vrátiť sa k myšlienkam 

ukazovateľov náplne a prostredia ako základu pre auditovanie priestoru. 

Sledovať priestorové audity. 

Diskusia celej skupiny Poznámky/výpisky z 

Bloku 4 

Aktivita 3 

Výsledok č. 2 

35 minút Účasť detí na plánovaní hry; schopnosť dospelých viesť a schopnosť 

reagovať: Cieľ: preskúmať použitie a limity racionálnych, formálnych a 

verbálnych prístupov pri zisťovaní preferencií detských hier; predstaviť 

dvojaký proces, ktorý počíta pri detskej hre aj so schopnosťou dospelých 

reagovať a ponechať voľný priestor pre hru 

Diskusia malej a veľkej 

skupiny 

Magnetická tabuľa, 

papier a perá 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 4 

Výsledok č. 3 

75 minút Kritická kartografia: prístupy k dokumentovaniu toho, ako priestor 

funguje: Cieľ: predstaviť tento priestorový prístup k dokumentácii, ktorá sa 

zameriava na to, ako priestor funguje, a tvorí základ pre rozvoj priestoru, 

Malé a veľké skupiny Papier, perá, 

samolepiace 

poznámkové papieriky, 

Navrhovaný plan pre blok 9: Viac informácií o hre a o priestore (vrátane kritickej kartografie a rozprávania príbehov) 

príbehov) 
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ako aj dôkazy o tom, ako školy spĺňajú kritériá kvality; preskúmať prístupy  

schopnosti reagovať. 

rôzne remeselnícke 

materiály 

PowerPoint 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie:   Plenárne stretnutie  



Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Voliteľné školenie – Blok 10 

119 

Aktivita 1: Úvod a priestorová produkcia 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie priestorového hľadiska hry a plánovania / podpory dospelých 

 

Čas: 20 minút 

 

Aktivita 

Poskytnite čas na usadenie sa a rozpamätanie sa na akékoľvek myšlienky a otázky z 

predchádzajúceho sedenia. 

Skontrolujte, či ľudia so sebou priniesli priestorové audity, významné fotografie priestoru (blok 4) a 

postrehy a akékoľvek ďalšie záznamy o priestore v škole (blok 6). 

Začnite tým, že pripravíte miesto na hru: 

Scenár spálne: Predstavte si, že váš 9-ročný má 3 priateľov, u ktorých prespáva. Zjedli pizzu, pozreli si 

obľúbený film, umyli si zuby, vliezli do spacákov a sú pripravení ísť spať. Skontrolujte, či sú všetci v 

poriadku, povedzte dobrú noc, vypnite svetlo a opustite miestnosť. A idú spať ... aj keď je to veľmi 

nepravdepodobné, ako vám to povedali účastníci. Opýtajte sa ich, čo si myslia, že sa stane ďalej. 

Objaví sa celý rad návrhov, od chichotania sa po hlasné zvuky až po vankúšové vojny. Ide o to, že 

nevieme presne, čo sa stane, ale vieme, že sa niečo stane pravdepodobne. Situácia zvyčajne 

poskytne vhodné podmienky na to, aby sa objavila určitá forma hry, a to, čo to je a ako k tomu 

dôjde, bude závisieť od celej škály premenných. Diskutujte o tom, čo tieto podmienky spôsobuje, a 

uistite sa, že sú zahrnuté očakávania, vplyv, materiálne objekty. 

Spálňa sa stala herným priestorom, aj keď ako taká nebola nevyhnutne navrhnutá na tento účel. V 

tomto bode predstavte ďalší užitočný koncepčný nástroj na pochopenie vytvorenia priestoru od 

francúzskeho filozofa Henriho Lefebvra17. Pomocou príručky a snímok prezentácie PowerPoint 

predstavte Lefebvrove myšlienky o priestore, ktoré vznikli prostredníctvom vzťahov medzi tromi 

formami priestoru: koncipovaný (priestor plánovačov), vnímaný (každodenné priestorové praktiky) a 

žitý priestor (kde život stojí za to žiť - priestor umenia, lásky, hry atď.). 

Môžete to ilustrovať na príklade autobusovej zastávky: autobusové zastávky sú navrhnuté tak, aby 

udržali ekonomiku v chode, prepravujú ľudí k práci (výrobe) a spotrebúvaniu (koncipovaný priestor). 

Väčšinou sa takto používajú (priestorová prax). Tu je ďalšia ilustrácia dvoch chlapcov na autobusovej 

zastávke, ktorá poskytuje príklad žitého priestoru18: 

                                                           
17 Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, Oxford: Blackwell. 
18 Toto je z 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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Na autobusovej zastávke s dospelou ženou stoja dve deti (chlapci vo veku asi 6/7 

rokov). Jedno dieťa začína krúžiť okolo ženy a jemne jej drží kabát, keď sa pomaly 

pohybuje proti smeru hodinových ručičiek; druhý chlapec nasleduje, držiac sa 

detského rukávu. Keď sa kabát skrúti okolo ženy, strhne dieťa - pustí sa, ale druhý 

chlapec stále drží kabát. Prvé dieťa sa mierne odkloní od dospelého a začína sa 

otáčať na jednej nohe; zvyšujúca sa rýchlosť tohto pohybu tiež stočí ďalšie dieťa 

okolo. Keď sa rýchlosť zvyšuje, zvyšuje sa aj hlasitosť smiechu a chichotania 

predtým, ako dieťa pustí rukáv a schmatne kapucňu vetrovky. Dieťa sa vyhýba 

výpadu druhého dieťaťa a točí sa takmer baletným pohybom. V túto chvíľu dorazí 

ďalšia osoba na autobusovú zastávku a stojí blízko prvého dospelého, mierne 

stojaceho opodiaľ od detí. Krátka pauza, keď obe deti zastavia predtým, ako druhé 

dieťa začne vyvádzať pozdĺž veľmi malej línie / praskliny v chodníku, pričom sleduje 

pohyb dospelých, kráčajúc s natiahnutými rukami. Prvé dieťa sleduje tento pohyb, 

ale potom sa zastaví a otočí svoje telo tak, že stojí bokom na línií. Pravou nohou 

kreslí polkruh na podlahe smerom od trhliny a vracia sa na čiaru, v tomto bode má 

prekrížené chodidlá / nohy; zdvíha ľavú nohu a kreslí polkruh dozadu a späť k línii, 

aby prekrížil  nohy a pokračoval v línii, opakujúc túto postupnosť - po niekoľkých 

pohyboch sa k nemu pripojí ďalšie dieťa, ktoré nasleduje vzor; opäť sa tempo 

zvyšuje a pri niekoľkých príležitostiach strácajú rovnováhu a opierajú sa o seba, čo 

vyvoláva ďalšie záchvaty chichotania. Počas celej doby sa deti nerozprávali, ale 

zdá sa, že komunikujú prostredníctvom chichotov, pozerania, škrabancov a tak 

ďalej. O chvíľu neskôr žena zavolá na deti, že autobus prichádza, a pribehnú na 

miesto, kde stojí, a keď sa vyšplhajú do autobusu, dieťa sa vráti do polohy, v ktorej 

sa drží kabáta dospelej ženy. 

Kľúčovým bodom o Lefebvrovej triáde je to, že nejde o oddelené priestory, ale o vytvorenie 

priestoru. Rovnako ako v oblasti voľného poľa pôsobenia spoločnosti Kyttä (Blok 4), nemôžeme 

navrhnúť ani poskytnúť živý priestor, pretože by sa tým vytvoril vymyslený priestor. Vyčlenenie 

priestoru na okamihy v prežívanom priestore často spôsobuje napätie medzi priestorovými zámermi 

a jeho každodenným a mimoriadnym využitím. Príkladom toho v Spojenom kráľovstve je používanie 

autobusových prístreškov tínedžermi: často sú to jediné miesta, kde je sucho, a tínedžeri sa môžu 

stretávať. Môžu pomaľovať graffitmi autobusové zastávky alebo robiť iné veci, ktoré by mohli byť 

vnímané ako vandalizmus, alebo môžu predstavovať hrozbu pre niektorých dospelých. Vo Veľkej 

Británii si to výrobcovia hračiek všimli ako problém a navrhli úkryty pre mládež (ktoré vyzerajú 

nápadne podobne ako prístrešky pre autobusy) a umiestnili ich do parkov v miestach, kde nebudú 

mladí ľudia vnímaní ako hrozba pre starších ľudí. 

Opýtajte sa, čo nám tento koncepčný nástroj môže povedať o naplánovaní hry. 

Poznámky vyučujúceho 

Táto aktivita používa príbehy / pozorovania na ilustráciu koncepčného nástroja, na ilustráciu sily 
príbehov a príkladu. Koncepčný nástroj sám o sebe pomáha pochopiť, ako sa vytvára priestor 
prostredníctvom prelínania dizajnových zámerov priestoru, každodenným používaním a vyhradením 
priestoru na hranie. 
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Pomôcky 

PowerPoint 
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Aktivita 2: Revízia priestorového auditu 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať pochopenie priestorového hľadiska hry a plánovania / podpory dospelých 

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Táto aktivita závisí od toho, čo účastníci vykonali v priestorových auditoch pomocou rozšírenej 
činnosti v Bloku 4. Skontrolujte, či ľudia vykonali (a priniesli) ďalšiu prácu. Podľa toho prispôsobte 
činnosť. 

Pripomeňte účastníkom reflexívné nástroje IMEE (Intuition, Memory, Experience and Evidence -  
Intuícia, Pamäť, skúsenosti a dôkazy). Pripomeňte im aj zoznamy vytvorené v Bloku 4. 

Sprostredkujte diskusiu o priestorových auditoch (uskutočnených pred sedením alebo počas neho). 
Ak je to vhodné, môžete to urobiť vonku. Zapojte  aktuálne kľúčové koncepčné nástroje (IMEE, 
dotácie, priestorovú produkciu a Lefebvrovu triádu atď.). 

Dokončite nápadmi, kde vykonať priestorové audity: akčné plánovanie, ďalšie audity atď., A 
nasmerujte účastníkov na rozšírenú činnosť po prestávke týkajúcu sa kritickej kartografie. 

 

Poznámky vyučujúceho 

Ako táto činnosť funguje, závisí od toho, koľko ďalšej práce účastníci vykonali na svojich 
priestorových auditoch. Môžete im nakoniec pripomenúť koncepty a nástroje a uľahčiť diskusiu o 
tom, ako by sa to mohlo týkať ich školy. Alebo ak vykonali ďalšiu prácu, možno to použiť ako základ 
ďalšej diskusie. Budete musieť mať zápisky z Bloku 4. 
 

 
Pomôcky 

Poznámky/výpisky z Bloku 4 

 

 

  



Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Voliteľné školenie – Blok 10 

123 

Aktivita 3: Účasť detí na plánovaní hry; schopnosť dospelých viesť a 

schopnosť reagovať  

 

Výsledky vzdelávania:  

2. diskutovať o otázkach týkajúcich sa konzultácií s deťmi a účasti detí na rozvoji Školy 

otvorenej hrám 

 

Čas: 35 minút 

 

Aktivita 

Pripomeňte účastníkom stručnú diskusiu o účasti detí na plánovaní hry v Bloku 4. Nejde o binárnu 

opozíciu  dobré / zlé, problémy sú zložité. 

Požiadajte účastníkov, aby rýchlo uviedli, prečo by sa deti mali podieľať na plánovaní hry. Napíšte 

nápady na magnetickú bielu tabuľu tak, aby boli viditeľné. 

Potom požiadajte účastníkov, aby navrhli spôsoby konzultácie s deťmi. To by mohlo zahŕňať 

napríklad prieskumy, kde by sa opýtali na to, aké chcú vybavenie, zdroje alebo činnosti; diskusie v 

triede; použitie školskej rady; kreatívnejšie metódy, ako sú mapy, modely atď. 

Rozdeľte účastníkov do malých skupín a požiadajte každú skupinu, aby podrobne prediskutovala 

jednu metódu a požiadajte ich, aby uviedli výhody a nevýhody tejto metódy a diskutovali o druhoch 

informácií, ktoré táto metóda môže priniesť. 

Získajte spätnú väzbu od každej skupiny a sprostredkujte skupinovú diskusiu. 

Poznámky vyučujúceho 

Kľúčové otázky, ktoré sa majú objaviť v diskusii (z príručky), sú: 

 Účasť detí je demokratická, ale uskutočňuje sa vo formálnej štruktúre pod kontrolou 
dospelých (schôdza rady), ktorá priťahuje iba určité druhy detí. Je to cenné, ale nemalo by to 
byť jediným spôsobom zhromažďovania informácií. 

 Deti môžu predkladať návrhy len na základe svojich vlastných skúseností. 

 Ak sa vezmú do úvahy myšlienky detí, stanú sa zodpovednými za rozhodnutia („dobre, 
vybrali ste túto šmykľavku ...“), keď zodpovednosť by mali niesť dospelí. 

 Opýtanie sa detí na hranie predpokladá, že vedia, ako sa budú chcieť hrať. Zameranie sa 
stáva jedným zo zariadení a fyzickým dizajnom (možno s niektorými aspektmi kultúry). 
Nepovoľuje hru ako vznikajúcu, podmienenú a oportunistickú. 

 Požiadajte účastníkov, aby premýšľali o oblastiach činnosti Kyttä a priestorovej triáde 
Lefebvra a o tom, ako by to mohlo ovplyvniť plánovanie hry týmto spôsobom. 

 Zavedenie dvojitých konceptov ( o tom, ako priestor funguje na podporu hry) a schopnosti 
reagovať (udržanie zvykov a rutín až do kritického preskúmania, aby sa zistilo, ako by mohol 
byť priestor ponechaný na podporu hry otvorenejší). Poukazujte najmä na silu pozorovania 
ako na nástroj účasti: pozorovanie detí pri hre vám môže povedať viac, ako sa len ich opýtať. 
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Pomôcky 

Magnetická tabuľa, papier a perá 

Príručka 
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Aktivita 4: Kritická kartografia: prístupy k dokumentovaniu toho, ako 

priestor funguje  

 

Výsledky vzdelávania:  

3. používať celý rad metód dokumentácie na skúmanie toho, ako môže priestor podporovať 

hru pre deti  

 

Čas: 75 minút 

 

Aktivita 

 

Predstavte aktivitu: toto bolo prvýkrát stručne predstavené v Bloku 4. Je to spôsob dokumentovania 

fungovania priestoru, vytváranie konverzácií o zvykoch a rutinách priestorových praktík a či je možné 

ich zmeniť tak, aby priestor zostal otvorenejší pre hru v rôznych formách. Pozrite sa, koľko ľudí 

prinieslo: fotografie významných priestorov, pozorovania / príbehy, fotografie / videá / zvukové 

nahrávky. 

Najprv predstavte koncepčný prístup: ide o formy dokumentácie, ktoré sa zameriavajú skôr na 

priestor než na jednotlivé deti. Je to všetko o tom, ako priestor funguje. Pozerá sa nad rámec toho, 

čo je hra a prečo sa hrať (definície a výhody), a namiesto toho sa zameriava na to, aké sú podmienky, 

ktoré podporujú vznik hry. Vidí priestor (a život vrátane hry) ako vzťahový, ako vyplýva zo stretnutí 

medzi detskými telami, ich túžbami, telom dospelých a túžbami, materiálnymi objektmi, 

očakávaniami, históriou atď. to všetko sa spája a vytvára to, čo by sme mohli nazvať priestor na 

hranie. Tento prístup predstavuje rozvoj schopnosti venovať pozornosť tomu, ako priestor funguje. 

Výsledná dokumentácia môže byť použitá ako vývojový nástroj aj ako dôkaz na splnenie kritérií 

kvality konceptu Školy otvorenej hrám. Dokumentácia sa týka aj posunu za hranice jazyka pomocou 

„kreatívnych metód“ na mapovanie priestoru. „Mapovanie“ sa okrem toho týka skôr možností než 

pravdy, presnosti, reprezentácie (hoci niektoré z nich by mohli byť) a „čo ak?“ a „čo viac?“ sú 

kľúčovými otázkami. 

Požiadajte účastníkov, aby sami na začiatku nakreslili reprezentatívnu mapu vyhradeného ihriska na 

svojej škole. Na to ponechajte 10 minút. Potom spojte ľudí, aby skombinovali svoje mapy do jednej 

veľkej (ako to robíte, záleží na tom, koľko účastníkov je z tej istej školy: mali by ste sa zamerať na 

jednu mapu na školu). Dávajte pozor na postup: počúvajte rozhovory a príbehy, ktoré môžu 

vzniknúť, a poskytnite spätnú väzbu ako dôležitý aspekt mapovania. Prostredníctvom dialógov sa dá 

lepšie porozumieť tomu, ako funguje priestor. Požiadajte účastníkov, aby urobili fotografiu mapy: 

táto sa dá vytlačiť a použiť na ďalšiu dokumentáciu. Veľká mapa môže byť zavesená na stene alebo 

kuse kartónu a môžu sa na ňu umiestniť príbehy poznámkových papierikoch, fotografie atď. Ak je 

plná, odfoťte ju a potom ju vyčistite a začnite znova (hoci mapa môže potrebovať aktualizáciu z času 

na čas po zmenách). 
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Po dokončení zdieľanej mapy požiadajte účastníkov, aby zdieľali svoje fotografie významných 
priestorov. Ak nepriniesli fotografie, požiadajte ich, aby vymysleli tri priestory, ktoré sú z nejakého 
dôvodu významné a zdieľajú ich. Ak sú fotografie vytlačené, môžu ich nalepiť na mapu. Iní môžu 
používať poznámkové papieriky. Účelom tohto je ukázať citový vzťah k priestoru: priestory radosti, 
úzkosti, konfliktu atď. 

Potom požiadajte účastníkov, aby zdieľali akékoľvek ďalšie materiály, ktoré priniesli, a umiestnili (ak 
je to možné) na mapu. Môžu to byť pozorovania / príbehy (napísané krátko na poznámkové 
papieriky alebo nakreslené na kúsky papiera, alebo vyrobené z ktoréhokoľvek dostupného 
materiálu); fotografie a zvukové a obrazové záznamy. Možno budete musieť vyzvať účastníkov, aby 
skonštatovali, čo vidia pri pohľade na deti, ktoré sa hrajú. Kde je hravosť, vidíte neporiadok alebo 
vidíte hodnotu? 

Ďalším kľúčovým aspektom tejto formy dokumentácie je použitie linií. Čiary môžu sledovať deti, 
dospelíých alebo predmety a sú určené na znázornenie pohybu a prúdenia priestoru. Ak zvýši čas, 
môžete účastníkov požiadať, aby nakreslili čiaru svojich pohybov od vstupu do miestnosti až po 
miesto na sedenie. Je dôležité ukázať kľukatenie sa  a prelínanie pohybov: čiary, ktoré ich berú do 
úvahy, nebudú priame (pozri príručku). 

Predstavte ďalšie formy dokumentácie, ktoré môžu ľudia použiť (tieto sú uvedené v príručke). 
Zdôraznite, že je dôležité rozvíjať schopnosť pozerať sa na to, ako priestor funguje, a dôležitosť 
detailov a jednotlivých príkladov. 

Sprostredkujte diskusiu o tom, ako používať tieto formy dokumentácie vo svojej škole. 

Znovu predstavte dvojaké koncepty - zodpovednosť a schopnosť reagovať. Obe sú súčasťou tohto 
prístupu k dokumentácii. Proces dokumentácie by mal byť zdieľaný: hoci ľudia môžu do máp pridať 
materiál, skutočná hodnota spočíva v tom, že veci hovoríme prostredníctvom priestorových zvykov a 
rutín a kriticky ich sledujeme, aby sme zistili, či by mohli podporiť alebo obmedziť vznik hry, V 
súčasnosti sa často robia zmeny. 

Opýtajte sa, aké opatrenia, ak vôbec, môžu byť prijaté v dôsledku doterajšieho procesu. Mohli by ste 
na to kresliť fotografie významných priestorov (naprieč celým radom pocitov o priestoroch). Kľúčové 
otázky, ktoré je potrebné položiť, sú „Čo ak ...?“ a „Čo viac?“ Cieľom je urobiť malé, ale 
experimentálne zmeny, aby sa zistilo, čo sa stane. Čo keď presunieme stoličky do iných priestorov? 
Čo keď nerozdelíme deti podľa veku? Toto sú len príklady; Cieľom je vyskúšať zmeny, ktoré by mohli 
narušiť rutiny, nie s očakávaním riešenia identifikovaných problémov, ale zistiť, ako menia produkciu 
priestoru. 

Poznámky vyučujúceho 

Ako táto aktivita prebieha, závisí od toho, koľko prípravných prác účastníci vykonali. Prečítajte si časť 

o kritickej kartografii v príručke, vrátane dvojitých konceptov schopnosti zodpovednosti a schopnosti 

reagovať. 

 
Pomôcky 

Veľmi veľké a menšie hárky papiera, perá, samolepiace poznámkové papieriky, rôzne remeselnícke 

materiály. 
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Zhrnutie 

 

Výsledky:  

- 

Čas: 5 minút 

 

Aktivita 

 

Nechajte skupinu posedieť spolu a povedzte im, že toto je koniec prvého bloku. Zhrňte, čo ste urobili 

počas bloku, a opýtajte sa skupiny, či majú nejaké ďalšie otázky k témam, alebo či by sa chceli o 

niečo podeliť. Ak sa zúčastňujú, uistite sa, že vedia opatrenia pre ďalšie sedenie. 
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Blok 10: Hra nad rámec vymedzeného hracieho času /  

akčné plánovanie / záver  

 

Výsledky vzdelávania: účastníci budú schopní na konci sedenia 

1. preukázať porozumenie hravých pedagogík a hravých chvíľ po hracom čase 

2. preukázať pochopenie rozdielu medzi samostatne organizovanou hrou, hrami a hravými 

pedagogikami 

3. vypracovať ďalšie akčné plány pre ďalšie kroky smerom k Škole otvorenej hrám 

4. reflexie o školiacom kurze a vzájomná spätná väzba 

Zhrnutie sedenia  

Tento modul má dve hlavné časti. V prvej časti budú účastníci premýšľať a dozvedia sa o rozdieloch 

medzi hrou, hravou pedagogikou a vzdelávacími hrami. Na základe toho budú účastníci premýšľať o 

kurze najskôr v skupinách a potom individuálne. Individuálne cvičenie bude zároveň chvíľkou na 

naplánovanie ďalších krokov. 

Druhá časť modulu sa zameriava na spätné podávanie informácií o sebe a o priebehu kurzu. Blok, 

ako aj kurz, je uzavretý uzatváracím verbálnym kruhom spätnej väzby a neverbálnym rozlúčením. 

Poznámky vyučujúceho 

Pretože toto je posledné sedenie celého 30-hodinového školiaceho kurzu, buďte pripravení zabaliť 

veci na konci zasadnutia. Ak počas kurzu boli položené otázky, ktoré boli pozastavené a neboli 

zodpovedané primerane, uistite sa, že sa k nim vrátite. Môžete tiež pripraviť ľudí na možnosť výskytu 

silných emočných reakcií, pretože pre niektorých ľudí to mohla byť silná a dôležitá skúsenosť.  
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19 LO - Learning outcomes – Výsledky vzdelávania 
 

Aktivita Čas Obsah Metóda Pomôcky 

Aktivita 1  

Výsledok č. 19  

5 minút Zahriatie Malé skupiny Hra story cubes, karty s 

príbehmi 

Aktivita 2  

Výsledok č. 1, 2 

25 minút Hravá pedagogika 

Cieľ: preskúmať, ako možno rôzne nástroje použiť na výučbu hrou 

Diskusia v malej skupine Flipchartový papier, 

fixka, rôzne hry (ako 

napr. hra story cubes, 

kartová hra dobble, soft 

balls atď.) 

Aktivita 3 

Výsledok č. 1, 2, 4 

15 minút Hranie sa a hry vo vzdelávaní 

Cieľ: preskúmať spôsoby, akými sa hra používa v pedagogike 

Prezentácia Flipchartový papier, 

fixky, projektor 

Aktivita 4 

Výsledok č. 1, 2, 

3, 4 

30 minút Meditatívne písanie:  

Cieľ: podporovať účastníkov pri osobnej reflexii kurzu 

Individuálne Papiere, perá, plastové 

doštička  na písanie, 

hudba v pozadí 

Prestávka 15 minút Prestávka 

Aktivita 5 

Výsledok č. 4 

45 minút Vzájomná spätná väzba:  

Cieľ: dať si navzájom osobnú spätnú väzbu 

Celoskupinová aktivita Guľôčka z priadze 

Navrhovaný plan pre blok 10: Hra nad rámec hracieho času / akčné plánovanie / záver 
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20 LO - Learning outcomes – Výsledky vzdelávania 
 
 

Aktivita 6 

Výsledok č. 20 3, 4 

35 minút Záverečný kruh:  

Cieľ: zdieľať navzájom najdôležitejšiu spätnú väzbu o kurze 

Celoskupinová aktivita  

Zhrnutie 10 minút Zhrnutie: Rozlúčiť sa navzájom prostredníctvom neverbálnej činnosti Plenárne stretnutie Hudba v pozadí 
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Aktivita 1: Zahriatie a Aktivita 2: Hravá pedagogika 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať porozumenie hravých pedagogík a hravých chvíľ po vymedzenom hracom čase 

2. preukázať pochopenie rozdielu medzi samostatne organizovanou hrou, hrami a hravými 

pedagógmi 

 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Na zahriatie: Požiadajte účastníkov, aby sa postavili v rade podľa veľkosti malých prstov. Keď je rad 

hotový, rozdeľte rad do skupín po 4-5 ľudí. 

Začnite blok vhodnou hrou, ako sú Story Cubes, Story Card v malých skupinách, a nechajte ich hrať sa 

s hrou. 

Hrať sa a hry: 

 Nechajte malé skupiny diskutovať o tom, ako by mohli túto hru (len sa hrali) použiť vo 

vzdelávacom kontexte. Čo by s tým mohli učiť? 

 Zhromaždite sa na plenárnom stretnutí. 

 Dajte všetkým skupinám rôzne hry a nástroje, ako sú kartové hry (ako Dobble, Uno, iné), 

mäkké lopty, hracie padáky, spoločenské hry. Požiadajte ich, aby premýšľali o tom, na akom 

predmete by mohli tieto hry používať a na čo. Diskutujte na plenárnom zasadnutí. 

 Diskutujte o tom, prečo je to dôležité a relevantné. 

 

Poznámky pre učiteľa 

 

Môžete použiť príslušné články v príručke a odkazovať na na. 

 

 
Pomôcky 

Flipchartový papier, fixky, rôzne hry 

Príručka 

 

 

  



Sprievodca školením pre školy otvorené hrám 

 
Voliteľné školenie– Blok 10 

133 

Aktivita 3: Hranie sa a hry vo vzdelávaní  

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať porozumenie hravých pedagogík a hravých chvíľ po hracom čase 

2. preukázať pochopenie rozdielu medzi samostatne organizovanou hrou, hrami a hravými 

pedagógmi 

4. reflexie o školiacom kurze a vzájomná spätná väzba 

Čas: 15 minút 

 

Aktivita 

Prednáška o rozdieloch medzi hraním a vzdelávacími hrami 

 Po krátkom prelomení ľadov otvorte malú prednášku brainstormingom: 

o Aký je rozdiel medzi vzdelávacími hrami a hrami? Čo je podobné? 

 Poznačte si odpovede na flipchartový papier. Vracajte sa k týmto poznámkam počas celej 

prednášky. 

 Predstavte si nasledujúce: Medzi hrami, hravou pedagogikou a vzdelávacími hrami existuje 

veľa spoločných rysov a existujú aj veľmi dôležité rozdiely. Spoločnými črtami medzi hraním, 

hrou a hrami sú: 

o Obe sú založené na osobnej skúsenosti, osobnej účasti 

o Skúsenosti sa dejú vo svete „čo keby“ (prechodný priestor / Winnicott21) 

o Využíva fantáziu 

 Diskutujte o tom, aký je rozdiel medzi vzdelávacími hrami / serióznymi hrami / gamifikáciou. 

o vzdelávacie hry sú zvyčajne krátke a majú priamy vzdelávací cieľ 

o seriózne hry / spoločenské simulácie sú komplexné a zameriavajú sa viac na zmenu 

správania a hlbší prehľad. Niektoré z nich sú podporované IT. 

o Gamifikácia je proces, pri ktorom sa samotný vzdelávací proces stáva hrou, napríklad 

zapisovanie bodov, rozvoj postáv atď. každodennými vzdelávacími aktivitami. 

Poznámky vyučujúceho 

Zozbierajte niekoľko príkladov hrania, hier, serióznych hier a gamifikácií z vašej krajiny. (Môžete sa 

vrátiť späť k hrám použitým počas tohto kurzu). Prečo by nemali byť považované za slobodne 

zvolené? Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vzdelávacie hry sa väčšinou nevyberajú slobodne, pretože 

ich vyberá učiteľ. Odrážajú tiež vedomé stanovovanie cieľov zo strany pedagóga (pedagóg má 

špecifické ciele rozvoja súvisiace s cvičeniami, ako je to vo voľne zvolených deťmi. 

 
Pomôcky 

Flipchartový papier, fixky, možno projektor 

                                                           
21 Winnicott, D.W. (1971) Playing and Reality, London: Tavistock Publications 
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Aktivita 4: Meditatívne písanie 

 

Výsledky vzdelávania:  

1. preukázať porozumenie hravých pedagogík a hravých chvíľ po hracom čase 

2. preukázať pochopenie rozdielu medzi samostatne organizovanou hrou, hrami a hravými 

pedagógmi 

3. vypracovať ďalšie akčné plány pre ďalšie kroky smerom ku Škole otvorenej hrám 

4. reflexie o školiacom kurze a vzájomná spätná väzba 

Čas: 30 minút 

 

Aktivita 

Požiadajte účastníkov, aby sedeli na mieste, kde môžu písať individuálne. Ak je to potrebné 
(napríklad okolo stolov nie je dosť miesta), dajte im plastové podložky, aby mohli písať na nich. 

Vyberte si tichú doprovodnú inštrumentálnu hudbu v pozadí a pustite ju potichu. 

Každému účastníkovi dajte prázdny hárok papiera alebo ho požiadajte, aby písal do vlastných 
zápisníkov. 

Než začnú písať, prejdite si spolu so skupinou, čo sa stalo počas tréningového kurzu. O akých 
otázkach sa diskutovalo, aké činnosti sa hrali. 

Venujte im asi 15 - 20 minút, aby sa zamysleli nad školiacim kurzom z osobného hľadiska a napísali 
ho. Ubezpečte ich, že hoci budú zdieľať všeobecné myšlienky vo dvojiciach, nebudú otvorene zdieľať 
alebo ukazovať svoje poznámky s ostatnými; táto reflexia je hlavne pre nich. 

Môžete položiť niekoľko pomocných otázok, napríklad: 

 Vyskytli sa nejaké problémy alebo okamihy, ktoré sa ma osobne dotkli? Prečo si myslíte, že 
to tak bolo? 

 Vyskytli sa nejaké problémy alebo chvíle, keď ste sa naštvali alebo boli frustrovaný? Prečo? 

 Čo plánujete urobiť v budúcnosti rovnako alebo inak? 

 Existujú nejaké cvičenia / hry, ktoré by ste chceli v budúcnosti použiť? 

 Aké ďalšie kroky plánujete podniknúť v súvislosti s hrou a hravosťou po skončení kurzu? 

Keď čas vyprší, požiadajte ich, aby si znovu prečítali vlastné poznámky. Môžete ich povzbudiť, aby 
zvýraznili alebo zdôraznili, čo považujú za najdôležitejšie. 

Nechajte ich spárovať sa s niekým, kto sedí blízko. Vo dvojiciach im dajte asi 5 minút na to, aby sa 
podelili o osobné úvahy. 

Poznámky vyučujúceho 

Je tiež možné požiadať účastníkov, aby si v budúcnosti napísali list napríklad o 6 mesiacov. Môžete 
im dokonca dať prázdne obálky, kam môžu vložiť listy, pečatidlo a napísať ich mená a adresy na 
obálku a dátum, kedy sa má otvoriť. Prípadne môžete obálky zozbierať a poslať ich späť v daný deň 
alebo ich nechať odniesť si domov. 
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Pomôcky 

Papiere, perá, plastové podložky na písanie 

Reproduktor na hudbu v pozadí 
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Aktivita 5: Vzájomná spätná väzba  

 

Výsledky vzdelávania:  

4.reflexie o školiacom kurze a vzájomná spätná väzba 

 

 

Čas: 45 minút 

 

Aktivita 

Nechajte účastníkov a školiteľov sedieť v kruhu čo najbližšie k sebe. 

Vezmite guľôčku priadze a môžete ju dať dobrovoľníkovi, aby začal cvičenie. 

Cieľom cvičenia je vzájomná pozitívna spätná väzba. Ten, kto cvičenie začína, namotá koniec priadze 
okolo prsta. Potom hodí guľôčku priadze inému členovi skupiny a dá mu osobnú spätnú väzbu 
(napríklad: „Anna, naozaj sa mi páčilo, ako si videla, ako to v škole môže fungovať“). Tento účastník 
chytí guľu z priadze a namotá vlákno okolo prstu, vyberie iného účastníka a hodí mu loptu, pričom 
mu poskytne spätnú väzbu. Týmto spôsobom bude medzi účastníkmi existovať spojovacia linka (a po 
chvíli veľa krížení, ktoré budú tvoriť sieť podobnú pavučine). 

Požiadajte účastníkov, aby poskytli spätnú väzbu tým, ktorí ešte neboli zahrnutí. Po tom, čo všetci 
(vrátane počiatočného účastníka) dostanú spätnú väzbu, môžete pokračovať slobodne až do konca 
aktivity. 

Požiadajte účastníkov, aby osobne hovorili s druhou osobou, nie všeobecne. (Takže nie: „Rád som 
spolupracoval s Juliou, ale„ Julia, rád som spolupracoval s Vami/tebou“). 

Keď čas vyprší, požiadajte ich, aby sa postavili a pokúste sa pohybovať sieťou pomocou pohybu ich 
spojených rúk. Môžete sa zamyslieť nad počtom a intenzitou prepojení a prepojení v rámci skupiny. 

Poznámky vyučujúceho 

Môžete sa rozhodnúť, či sa chcete zúčastniť tohto cvičenia, alebo nie. Ak sa školiteľ zúčastní, dáva to 

možnosť spätnej väzby účastníkovi, o ktorom si myslíte, že by nemal dostatočnú spätnú väzbu. Na 

druhej strane, ak napríklad pracujete s jednou školskou komunitou, môže byť lepšie nechať ich, aby 

to zvládli sami. 

Na konci cvičenia môžete buď odrezať niť, aby si každý mohol nechať kus, alebo ho jednoducho 

odstrániť z rúk, položiť na zem vzniknutú sieť (a odstrániť ju na konci kurzu). 

Pokiaľ sa priadza nepostrihala, môže nastať vhodný čas na zamyslenie sa nad kurzom, kedy tréner 

previnie priadzu. 

 
Pomôcky 

Guľa priadze, čím farebnejšia, tým lepšia 
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Aktivita 6:  Uzatvorenie kruhu 

 

Výsledky vzdelávania:  

3. vypracovať ďalšie akčné plány pre ďalšie kroky smerom k Škole otvorenej hrám 

4. reflexie o školiacom kurze a vzájomná spätná väzba 

 

Čas: 35 minút 

 

Aktivita 

Zostaňte v kruhu. Požiadajte dobrovoľníka na začiatok, aby sa podelil o spätnú väzbu o kurze a 

školiteľoch. Požiadajte všetkých, aby povedali jednu vec, ktorú si z kurzu vezmú, a jednu vec, ktorú 

chcú urobiť pre to, aby sa ich škola stala otvorenou hrám Poznačte si nápady, ako dosiahnuť, aby sa 

ich škola stala otvorenou hrám. 

Poznámky vyučujúceho 

Uistite sa, že všetci povedia a zdieľajú určitú spätnú väzbu, aj keď je krátka. Poskytnite spätnú väzbu 
sami. 
Keď dopíšete poznámky, uistite sa, že zostanete v kruhu a nenarúšajte intimitu okamihu. 

 
 
Pomôcky 

Žiadne 
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Zhrnutie: Rozlúčenie 

 

Výsledky vzdelávania:  

 

Čas: 10 minút 

 

Aktivita 

Posuňte stoličky na jednu stranu a vytvorte čo najväčší voľný priestor. Ak je to možné, pustite jemnú 
hudbu. 

Požiadajte ľudí, aby kráčali voľne, nie v kruhu. Požiadajte ich, aby obrátili pozornosť na školiacu 
miestnosť. Choďte a zastavte sa v niektorých priestoroch, kde sa im stalo niečo dobré alebo 
zmysluplné. Zamyslite sa nad svojimi skúsenosťami. 

Po 1-2 minútach kráčajú opäť voľne. Po nejakej dobe ich požiadajte, aby sa oboznámili so všetkými 
ostatnými členmi skupiny. Keď sa s niekým stretnú, môžu sa ticho rozlúčiť očným kontaktom, 
prikývnutím, potrasením rukou alebo objatím. Požiadajte ich, aby dali pozor na to, aby sa obrátili na 
druhú osobu spôsobom, ktorému je druhá strana otvorená. 

Potom, čo sa zdá, že všetci mohli povedať tiché zbohom všetkým, zostaňte stáť v kruhu a chyťte sa za 
ruky. Všetci sú pozvaní, aby mali posledný očný kontakt so všetkými ostatnými. Nakoniec si 
potrasiete rukami. 

Rozlúčte sa so skupinou. 

 
Pomôcky 

Žiadne 

Reproduktor na hudbu v pozadí 

 

 

 

 


