LISTÍ PLNÉ HER
Vyzkoušejte startéry hraní, které voní i zebou.
Je tu každý rok. Jednou do roka. Je ho záplava. Pokud ho máte hrabat, je ho příliš. Pokud je teplo, láká k
zahrabání. Když je vlhko, lepí se na vše. Je krásné i nudné. Záleží, jak se na to díváte. Vždy otvírá tisíce
možností. Každý den je jiné. Listí je příležitost. Barvy, pohyb, vůně, tvary. A hlavně je tam venku. Ať je
babí léto, nebo prší. Je tam. Děti se nebojí, že se nachladí nebo že se umažou. Prostě vyrazí ven a pak už jen
vidí příležitost ke hrám.

oblíbené. Pokud nefouká, stačí když někdo
zatřese nebo zaklepe klackem.

LISTOVÁ STRAŠIDLA
Rádi na nás bafají z hromady listí, z koruny
stromů. Jsou děsivá i roztomilá, podle toho jakou
mají náladu. Zkusme to i my dospělí.

LISTOVÝ SKŘÍTCI Stačí venku
nasbírat listí, větvičky i plody podzimu. Venku za
větrem, či doma v teple se pak pustit to tvoření.

LISTOVÝ UBRUS
Trochu jiné omalovánky. Stačí použít vhodnou
látku, nebo kapesník. Běžné pastelky a fixy lze pak
vyprat, pokud použijete permanentní, vznikne
vám nový ubrus, či ubrousky.
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LOVENÍ LISTÍ Jak jednoduché a
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LISTOVÉ PŘÍBĚHY
Listí nám poradí i nádherné příběhy, pohádky i
obrázky k písničkám. Listy je možné nalepit a
vylisovat, nebo jen tak si hrát, tvořit, užívat si
změnu a pohyb.

MALOVÁNÍ JAKO START
Podzimní barvy nejen inspirují, ale navíc otvírají
fantazii k novým barevným kombinacím, novým
nápadům. Vyzkoušejte malovat venku, vždy to
odstartuje nové barevné hry.

LISTOVÉ VZPOMÍNKY

BAREVNÝ LANDART
Tvoření s přírodninami ve velkém potěší nejen
nás, ale i kolemjdoucí. Naše hraní, tak může
rozdávat radost dál. A třeba i někoho "nakazit" k
řádění v listí.

MALOVÁNÍ LISTÍM
Okamžitý nápad. Malá loužička, listí. A hned se
malovalo i psalo. Listím, prsty, peřím. Děti se umí
dívat. Vidí hru tam, kde my vidíme nepořádek.

LISTÍ PLNÉ HER www.svobodnahra.cz

Listové příběhy se mohou i nalepit, domalovat,
vylisovat a předat jako milý dárek.
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VEM NŮŽKY VEN

NEFOUKÁ

Jednou někoho napadlo vzít ven nůžky. Pak už se
jen stříhalo a stříhalo. Když to nešlo venku,
stříhalo se doma.

Nevadí. Pokud je proschlé, posbírejte listí a hurá s
ním do vzduchu. Kdo chytne nejvíc listí? Nebo
naopak na kom nezůstane ani jeden list? Nebo
společně zachraňujeme parašutisty. Pokud
vyberete velké listy, úspěch je zaručen.

LISTOVÉ ORGÁNY

LISTOVÉ DOMALOVÁNKY

BĚHACÍ SPIRÁLY

Stačí ustřihnout půlku lístku, menším můžete
domalovat celkový tvar a hurá vybarvovat.
Můžete využít i přírodní barvy, místo pastelek.

Stačí vzít pár větviček a zametat listí mimo
cestičky. Tvar nemusí být jen spirála, mohou
vznikat domečky, křižovatky, slepé uličky.
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Barevné listí může odstartovat hraní i objevy.
Pokud vás láká bádání venku doporučujeme:
www.ucimesevenku.cz/laborator
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LISTOVÉ ŠATY

Divadlo se dlouze zkoušelo. Kostýmy se měnily.
Premiéra nakonec ani nebyla.

Do čeho obléknout větvičkové herce? Krásnější
kostýmy by se jen těžko hledaly. Některé držely
za propíchnutý řapík, jiné díky provázku.
Nejmladší ruce si oblíbily gumičky.

PALETA BAREV

...a zamilovaný skřítek mohl jít na jeviště.

MANDALY
Později vznikala listová mandala. Je zajímavé, že
děti nejsou tolik svázané pravidelným tvarem a
symetrií. Prostě tvoří.
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Nejprve výzva. Co nejvíce barev od jednoho
druhu listů. Nakonec přinesly tolik krásného listí,
že pokračovaly ve tvoření dál.
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VĚNCE Jednoduché a rychlé. Na pevnější
drát se napichují listy. Hodně listí. Pak se drát
spojí a zavěsí.

LISTOVÉ MOSTY
Oblíbená varianta hry "na nebezpečí". Všude je
láva, povodeň nebo žraloci. Můžete se pohybovat
jen po... - tentokrát jen po listí. Někde to byla
pohoda, někdo náročná výzva. Překvapivě opět
přežili všichni.

KORUNKY Pomocí drátu se dají vytvořit
i další krásné věnce. A nejen věnce, i korunky pro
princezny či víly.

občas se vyřádit, zahřát, vypustit páru. Tentokrát
si vymyslely boj o listí na stoncích topinambury.
Kdo přijde o poslední list? Ještě větší řádění je,
když se společně spojí proti dospělému. Trvalo to
deset minut, jen jeden šrám na tváři a výsledek velmi pohodový večer.

POSLEDNÍ LISTY
Důvod proč vylézt na strom se vždycky najde.
Tentokrát to byla záchrana posledních visících
listů. Listy prý chtěly dolů za kamarády na zem.
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BOJ O LISTÍ Jistě to znáte. Chce to
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LISTOVÉ BROŽE
Kolik barev a tvarů vymyslely. Některé jen
vyskládaly a nechaly venku rozfoukat. Jiné slepily
lepidlem. Do rána se brože překvapivě změnily.

HLEDÁNÍ V LISTÍ
Listí je všude. Co je pod ním, oči moc nevidí. Co
objeví nohy? My hledali ořechy. Pak i schované
míčky. Byla to překvapivá zábava. Najednou
důvěřovat chodidlům. I přes podrážky toho cítí
mnoho.

SKLÁDAČKY
Aby zabavily nejmladší, vymýšlely pro ně hry.
Najdete co k sobě patří a co chybí?

Panenky byly na výletě. Chtěly si posedět na
vyhlídce, a tak jim děti připravily příjemnou deku.
Pak ještě přemýšlely, jak vyrobit spacáky, aby
mohla rodinka přespat venku.

LISTOVÉ RAKETY
Barevné listí umí napovědět umělcům. Výsledkem
mohou být nejen rakety, ale i les, domečky,
slunko a mnohem víc.
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DEKA PRO PANENKY
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Tak děti vymyslely jiná místa pro listové vzkazy.

LISTOVÝ VZKAZ
Máte stále venku nůžky? Můžete někde někomu
nechat tajemný pozdrav. Klidně někomu
neznámému.

JAK HRAJE LISTÍ?
Jak tak chodily mezi listím, povídaly si o tom, jak
zní chození v mokrém listí jinak. Jak zvonivě šustí
listí suché. Jak ševelí listí, které je ještě na stromě.
Pak ještě zkoušely, jaké všechny zvuky z listí
vyloudí.

Tajemné vzkazy mohou být hodně nenápadné.
Děti moc bavilo přemýšlet, zda a kdo je objeví...

LISTOVÉ ŠIMRÁNÍ Když už se

Na lavičkách listy dlouho nevydržely, foukalo.
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vyřádily, přišel čas na klidnější hru. Bylo výhodné
najít listí s co nejdelším řapíkem.
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Děti chtěly ochutnávat. Nejprve třešeň, meruňku,
broskvoň. Jabloň byla nejtužší. Vždy jen kousek,
ale měly výraz jak badatelský tým. Samy objevily,
že to k jídlu moc není.

PŘÍBĚHY Z LISTÍ Z hromady listí si
jich vybraly vždy několik a dle nich vyprávěly
kratičké pohádky a příběhy. Byly dost
dobrodružné a všechny se odehrávaly venku.

LISTOVÉ ÚSMĚVY Rychle
vzniklo, vystřihlo se, pohrálo si a opět rychle
zmizelo. Některé obličeje opět nechaly jako vzkaz
na lavičce v parku. Třeba někoho rozesmály.

BAREVNÁ TRÁVA
Na podzim není barevné jen listí na stromech. I v
trávě je mnoho barev. Děti hledaly a našly opět
celou paletu podzimních odstínů.

LISTOVÉ LODĚ Stačilo málo. Rulička
z listí, větvička a plachta. Dlouho však nevydržely.
Následovala bitva plná šiškových bomb.

LISTOVÝ DESIGN Hledání toho
nej... vzoru. Kadý měl svého favorita. Co bude "in"
tento podzim u vás?
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JAK LISTÍ CHUTNÁ
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LISTOVÉ ZÁLOŽKY

POČÍTÁNÍ? NO JASAN!

Děti při lisování listových srdíček vymyslely, že by
to mohly být dobré záložky do knihy. Tak již
plánují vánoční dárky. Jednu sezónu snad vydrží.

Tentokrát vše vyzkoušely jen na žádost mamky. A
u jasanových listů vydržely, jen než vznikla fotka.
Takto počítat je vážně nebaví. Ale na fotce to tak
pěkně vypadá...

LISTOVÁ KORUNA
Rychlovka. Stačila čelenka. Holčiny se hodně
bavily hledáním těch správných barev listí a pírek.

NOVÉ LISTÍ

Nápady na listové učení hrou - web UČÍME se
VENKU.cz
Báječné hry nejdete i na JDĚTEVEN.cz

LISTOVÉ MAPY
Tentokrát vymyslely, že na listech jsou zakreslené
tajné mapy. Vybraly ten správný list jako mapu a
šly podle něj za dobrodružstvím. Někdy hledaly
poklad, jindy tajný svět.

NAPIŠTE NÁM VAŠE HRY
@: justina.danisova@svobodnahra.cz
facebook: svobodnahra

www.svobodnahra.cz
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Co dělat, když už vás nebaví známé tvary listí?
Poznáte nové kultivary javoru, třešně, jabloně či
jinanu?
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