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Auta a řidiči
Veronika Sudová
Cíl: posilování důvěry a kamarádských vztahů mezi dětmi, orientace v prostoru,
smyslové vnímání, vyjadřování emocí a pocitů, rozvoj kooperace, neverbální
komunikace
Věk: 4-7 let
Pomůcky: žádné, pouze dostatek prostoru
Postup: Děti vytvoří dvojice. V každé dvojici jeden hraje roli ,,auta“ a druhý roli
,,řidiče“. ,,Auto“ musí mít zavřené oči, ale může mít před sebou natažené ruce, které
představují automobilové nárazníky. ,,Řidič“ je odpovědný za řízení svého ,,auta“ a
za to, že nedojde k žádným srážkám a nehodám. ,,Řidič“ může měnit rychlost, směr,
zastavovat, znovu startovat nebo couvat. Po zhruba pěti minutách si děti vymění role.
Poté, co si všechny děti vyzkoušely obě role, je zajímavé popovídat si o pocitech,
které v nich hra vyvolala. Dávaly přednost jedné roli před druhou? Jestliže ano, které
a proč? Jak se jim líbilo spolupracovat? Jak se spolu dorozumívaly? Diskuze ukáže,
že některé děti mají rády odpovědnost (moc v úloze řidiče), zatímco druhým tato role
nesedí. Někomu se líbí role vozu a pocit důvěry v řidiče, zatímco druhé se bojí a je
pro ně obtížné se uvolnit.
Obměny hry: I když je pro tuto hru nejlepší ticho, určité zvuky mohou u velmi malých
dětí zlepšit udržení pozornosti. Učitel nebo dítě bez partnera může vyvolávat pokyny,
jako např.: ,,červená“, ,,zelená“, ,,náledí – zpomalit“ a podobně.
Další obměna hry má název Vlaky: Na počátku vytvoříme s dětmi tříčlenné skupiny,
které představují jednotlivé vlaky. Všichni mají oči otevřené a první hráč v trojici
(,,řidič“) vede vlak po místnosti tak, aby se vyhnul srážkám s ostatními vlaky.
Postupně se mohou jednotlivé skupiny dětí spojovat a vytvářet delší vlaky o šesti
nebo devíti hráčích. Vést takovýto vlak bezpečně vyžaduje spolupráci celé skupiny.
V roli řidiče se mohou jednotliví hráči po řadě střídat.

Zkušenosti s realizací: Aktivita je náročnější a vhodná až po určitém vzájemném
poznání. Malé děti většinou neudrží oči zavřené po celou dobu, ale postupem času a
opakováním hry se činnost stává velice zajímavou. Děti velmi baví.
Zdroje:
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