
Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

Jo, dřív... 
...děti si hrály venku, vystačily si s polínkem a pár 
hadříky. Dneska jsou raději doma, u počítače 
nebo drahých hraček. 

Počkat!
A co se stane, když dětem dáme na hraní to polín-
ko, pár hadříků nebo provázků? V Muzeu Říčany to 
spolu s místními školkami díky projektu Oborový 
mentoring, který je � nančně podpořen z Evrop-
ské unie, už rok zkoušíme. Dáváme dětem pro-
stor, čas, obyčejné materiály a obyčejné nástroje. 
A taky pár jednoduchých pravidel a důvěru. Pak 
už jen stojíme stranou a tiše žasneme – jak si 
i dnešní děti vystačí s polínkem a pár hadříky. 
Postupně, přímo s v praxi, tak vytváříme a ově-
řujeme společně s 40 učitelkami MŠ novou me-
todu polytechnické výchovy, kterou jsme nazvali 
Tvořivá hra. 
Nic zásadně objevného – vlastně se jen vracíme 
k tomu, co pro naše babičky a dědečky a vlastně 
ještě i pro nás, dnešní rodiče, bylo v dětství úplně 
normální. Opravdu už naše zážitky z řízení vraku 
trabanta, vaření z bláta a kytek nebo stavění bun-
krů patří do muzea?
Pojďme společně dopřát našim dětem dobro-
družství ze svobody – Tvořte a hrajte si! Nejen 
v muzeu.

Zásady Tvořivé hry:

1)  Neděláme práci za děti – 
hlavou ani rukama.

2)  Respektujeme, že každé dítě má své 
tempo a svoje nápady.

3)  Víme, že chybami se člověk učí. 
Dáváme dítěti volbu, zda chybu 
napraví nebo akceptuje.

4)  Bereme si inspiraci z přírody. 
Používáme přírodní a recyklované 
materiály. 

5)  Dbáme na bezpečnost (i svoji), 
ale neděláme z komára velblouda. 
Budujeme u dětí bezpečné návyky.

6)  Probouzíme v dětech zvídavost. 
Nebojíme se odchýlit od plánované 
činnosti.

7)  Nebereme dětem hotové výrobky. 
Ať má dítě ze svého výrobku 
radost, chce si s ním hrát a dále 
ho upravovat.



VÝSTAVA do neděle 19. srpna 2018 
14:00–17:00
Muzeum Říčany MOJE VÝSTAVA

Co jsem 
si na výstavě 
vytvořil/a?

S čím
jsem si
hrál/a?

Jaké
nástroje 
jsem si 

vyzkoušel/a?

Sem
 nakresli, 

co sis
vyrobil/a.


