DŘEVO
K přírodě blíže a častěji
Kampaň K přírodě blíže a častěji
reaguje na stav podmínek a možností
prožívání dětství na prahu 21. století
(betonová a asfaltová džungle, virtuální realita, nedostatek dětem přátelského, bezpečného a inspirativního
prostoru k žití, práci i hrám). Více na
http://nazeleno.webnode.com.

Dovádění s „PRKNOKULI“

postaví nejenom nejrůznější vozidla, houpačky či balanční rehabilitační pomůcku
neboli „staročeský skateboard“, ale je to
výborný materiál na stavbu obchůdků,
domečků, laviček a podobně. Zvláště děti
od 2 do 5 let se rády „poměřují“ s materiálem, rády přenášejí „velké věci“, učí se
přímým prožitkem (rovnováha, těžiště).
A dospělí s údivem sledují, jak jednoduchá, levná a „primitivní“ hračka inspiruje
děti i mládež.

Z několika špalíků a prkének si
lze vytvořit jednoduchou mobilní
„stavebnici“. Dá se použít na
každé zahradě či travnatém
plácku a do sytosti se na ní
vydovádějí nejenom děti.

P

ůvodní nápad vznikl při experimentální hře jednoho našeho klučiny, my
jsme „hračku“ plnou suků a třísek
pouze dotáhli do trochu bezpečnější podoby – u truhláře jsme nechali
stáhnout hrany prken, zakulatit rohy
a nakonec zbrousili dohladka.

Vyzkoušeno vlastním tělem
S naším PRKNOKULI jsme v létě navštívili řadu veřejných akcí (Staročeskou
pouť v Semilech, festival JURTA v Brništi, Maloskalský jarmark), pravidelně
jsme v rámci projektu „Dětství a hrátky
půl století zpátky“ vedli workshopy v areálech lidové architektury v regionu (na
Dlaskově statku v Dolánkách, Na Bělišti

Inspirující hračka
Jde vlastně o několik prken různých délek asi od 50 do 120 centimetrů a špalků
různých průměrů, délka se rovná přibližně šířce prkének. Z této sestavy děti
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v Železném Brodě, v Jílovecké ulici v Semilech, v Kryštofově Údolí). Zde všude
si mohli návštěvníci naše PRKNOKULI
vyzkoušet na vlastní kůži (a nejenom
to – nabízeli jsme ohlédnutí za staršími
hrami, jako je čára, guma, krvavé koleno
aj.). Tuto stavebnici pravidelně používají
děti z přírodního klubu Kořínek v areálu
památkově chráněné dřevěnky v Semilech a také v Kryštofově Údolí (přírodní
klub Mraveniště).

Cesta k aktivnímu pohybu
Naší snahou je poukázat na problematičnost dnešního „interiérového dětství“
a vysedávání před obrazovkou. Jakákoliv
cesta vedoucí k aktivnímu pohybu a hře
(nejlépe v přírodním prostředí) je pro
zdravý vývoj dětí přínosem. A náš nápad
ukazuje, že nemusí jít o drahé a pro mnoho lidí nedostupné sportovní vybavení.
Přejeme všem uživatelům PRKNOKULI, malým i velkým, ROVNOVÁHU
a tvořivý balanc v životě.
PaedDr. Lenka Hřibová, nezisková organizace
Semínko země
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