43. Výzva: TVŮRČÍ KRABICE
Tvůrčí hlídací krabice neuhlídají vše, ale uchrání volný prostor.
Úklid a přehled v pokojíčku, je tak rychlejší.
Kroky na osvobození pokojíčku najdete v předchozí výzvě:
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1. MAPUJEME, co VŠE v pokojíčku máme
2. POZORUJEME, co opravdu naše dítě potřebuje
3. VYBÍRÁME (s dětmi), co vpustíme do našeho prostorou i pozornosti
4. HLÍDÁME yo-yo efekt (hlídáme nejen množství hraček, ale i oblečení).
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PŘÍKLADY KRABIC,
které podporují svobodné tvořivé hraní:

UPOZORNĚNÍ!

VYBERTE JEN NĚKTERÉ

KRABICE PRO :

Režiséry, herce, rolové hry

POSTAVY PRO ROLOVÉ HRY - postavičky, panenky, zvířátka, auta, kostičky - dle obliby dětí.
MATERIÁL NA KOSTÝMY - stačí pár šátků, šál, další materiál najde fantazie ve skříních.
TIP: Ostatní potřeby se najdou v běžné domácnosti (kulisy, herci, rekvizity), nebo doporučujeme vzít postavičky
(zvířátka, auta) ven a vyzkoušet dle chuti i hry ve venkovním divadle.
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Krabice, které budou rozvíjet hru vašich dětí. Jak budou děti růst, krabice jednoduše vyměňujte. V jeden
okamžik nemusí být v pokojíčku všechny. Pak by jejich hlídací funkce ztrácela smysl.
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KRABICE PRO:

Architekty či bytové designéry

MATERIÁL NA STAVBU: Ideálně jedna nejoblíbenější stavebnice + rozšíření díky přírodninám, dřevěným kostkám,
kousky látek. Pokud chcete víc stavebnic, střídejte je.
DÍLNA V KRABICI: Děti baví stavět opravdově, skutečným nářadím. Stačí obstarat do krabice starý pilník, brusné
papíry, šroubovák, pár dřívek. Děti je mohou opilovat, namalovat a mají novou stavebnici. Pokud mají možnost zažít
skutečnou dílnu, skvělé. Pokud ne, pomůže krabicová dílna.
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TIP: Dovolme dětem stavět doma z nábytku, polštářů, dek. Občas stavějme s nimi opičí dráhy či tunely pod
kobercem. Domluvme si pravidla. Budujme s dětmi. Jsou to krásné momenty, plné společné radosti a
nezapomenutelné vzpomínky.
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KRABICE PRO:

Sportovce, bojovníky

MATERIÁL PRO BITVY (měkké míčky, polštáře pro polštářovou bitvu, zbraně (alespoň papírové).
Co se do krabice nevejde: MÍSTO PRO UVOLNĚNÍ přetlaku emocí, či energie. Stačí jedna věc, na kterou se lze
zavěsit, šplhat, lézt (provaz, houpačka, žebřiny, palanda, stěna s chyty).
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TIP: Je lépe se hýbat venku, ale je jisté, že i doma bude potřeba řádit. Navíc to nejsou jen místa, kde se uvolní
přetlak, napětí, ale jsou to pro nás i indikátory (kontrolky), které ukazují, že je třeba uvolňovat emoce či přebytečnou
energii, možná je potřeba si popovídat, nebo jen věnovat pozornost, či jít spolu řádit ven.
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KRABICE PRO:

Vědce, objevitele

BADATESLKÉ POMŮCKY: Pokud máte doma nadšeného vědce, bude se hodit baterka, nůž, kompas, lupa, možná i
kelímkové lupy, jedlá soda, ocet, pinzeta, (jednoduchý mikroskop), knihy s pokusy.
OBJEVITELSKÁ TAŠKA: Pokud máte velkého nadšence, hodí se i badatelská taška ven. Čas venku je pak o kus větším
dobrodružstvím (baterka, nůž, lupa, nádobky pro pozorování, síťka, určovací klíče, pytlík na objevy či poklady).
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TIP: Nejlepší laboratoř je příroda venku. Doma je nej laboratoří kuchyň či koupelna.
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KRABICE PRO:

Výtvarníky, sochaře, vynálezce.

VÝTVARNÝ MATERIÁL: stačí základní - pastelky, aquarelky či progresky (lépe chytají na přírodniny), pár fix, tužky,
voskovky, lepidlo, lepenky, papíry, kartón, vodovky, štětce.
TIPY:
Nejlevnější výtvarný materiál jsou přírodniny a odpad: provázky, ruličky, korek, žaludy, kaštany, kameny, listí, šišky,
větve, trávy. Ale není třeba ho příliš skladovat. Materiál pro tvoření jsem dříve ukládala do velké krabice, složitě
třídila a často zdlouhavě uklízela. Dnes už krabici na materiál nemáme, co vynálezci a tvůrci potřebují, vždy doma či
venku najdeme.
Malujme s dětmi, ale ne za ně. Malujte pro svou radost, ne jejich. Ať zažijí, že důležitý je i proces, ne jen dokonalý
výsledek. "Sochaření" raději venku s hlínou či v kuchyni s těstem.
Dovolme dětem tvořit jak jim vyhovuje - podle zadání či návodů i jen volně vymýšlet. Každé dítě chce tvořit jinak.

Hráče

VZDĚLÁVACÍ HRY: Hodně záleží na typu dítěte. U nás moc neuspěly puzzle, skládačky, pexesa. Já nadšeně pořizovala
všechny vzdělávací hračky, ale naše tlupa vyzkoušela, pak použila v jiné hře a já nakonec hledala ztracené dílky.
Téměř všechny jsme poslali dál do světa.
DESKOVÉ HRY: Stačí pár a trefně vybraných. Naši tlupu bavily až cca od věku 5 let. Dříve děti bavilo hry spíš vyrábět
či upravovat. I dnes je hrajeme spíš výjimečně, když jsme všichni spolu.
TIP: Krabice pro hráče je ideální na sdílení a výměnu. Najděte si kolem sebe rodinu, s kterou si budete cca po měsíci
některé krabice střídat. Staré hračky budou pak jak nové, neokoukané.
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KRABICE PRO:

6

KRABICE PRO:

Hudebníky, tanečníky, zpěváky
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NÁSTROJE: Není nutné mít doma orchestr nástrojů. U nás doma několik opravdových nástrojů je, ale děti si nejraději hrají s těmi,
které samy vyrobily, nebo použijí hrnce, pokličky a kyble. Vyrábějme s dětmi hudební nástroje. Je to snadné a rozvíjí to mnoho
dovedností. Zkusme vyrobit dřevěný xylofon, chrastítka, prstová piána, dešťové tyče, ozvučná dřívka nebo i koncovky, píšťalky a
závěsné zvonkohry. Nebo jen půjčte vařečky a hrnce.
TIPY: Pokud chceme, aby děti zpívaly, sami si při práci s radostí zpívejme. I když si myslíte, že to neumíte. Navíc společné zpívání
krásně podpoří i společnou náladu.
Moc doporučujeme s malými dětmi každý den i tančit. Jen tak pro radost, pro sebe. Děti se nadšeně přidají. Spontánní tanec
uvolňuje.
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KRABICE PRO:

Čtenáře, spisovatele, ilustrátory

MALÁ ZACÍLENÁ KNIHOVNA: I tady doporučujeme vybírat a pořizovat domů méně kvalitních knih.
VLASTNÍ KNIHY: Doporučujeme nejen tvořit vlastní příběhy, básničky, hádanky, obrázky, ale alespoň něco si s dětmi
zapsat a tvořit i vlastní malinkaté knížky. Jsou to úžasné vzpomínky nebo dárky.
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TIPY:
Dětská knihovnička by měla být na dosah i dohled dětí.
U knih kriticky hodnoťte nejen text, ale i ilustrace. Ty k malým čtenářům mluví dřív než text.
Brzy choďte s malými "čtenáři" do veřejné knihovny.
Čtěme s dětmi společně, i když už jsou větší a čtou. Společné čtení je podobně jako společný zpěv, tanec či hravý boj
činností, která krásně vyladí emoce, propojí a nabije společnou energií.
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