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VÝLET DO MEDLÁNEK aneb NECHTE SE INSPIROVAT
Vážení rodiče, milé děti,
tento list vás krok za krokem provede
hravým programem k příběhu
Živé stříbro.
Přejeme vám příjemnou zábavu

Jak dostat ze hry maximum?
» Naše hry jsou pro děti od 4 let výše, ale

Jak se dostat ke stromu v Medlánkách

zcela jistě se u nich zabavíte i vy.
Strom, který vypráví příběh Vitulky Kaprá» Vytvořili jsme pro vás krátkou pohádku,

lové, najdete v zámeckém parku na sou-

která děti uvede do hry.

řadnicích 49.2395922N, 16.5733164E.

» Je důležité, abyste si s dětmi o pohádce

Nejlepe se dostanete do zámeckého parku

popovídali. Pomáhá to rozvoji jejich kogni-

tak, že dojedete na zastávku Medlánky

tivních funkcí. Připravili jsme pro vás něko-

(autobusy 41, 65 a 71).

lik otázek, které vás navedou.
V zámeckém parku naleznete i krásné dět» Součástí každé hry je i procházka do pří-

ské zámecké hřiště, na kterém si vaše děti

rody nebo městského parku.

stoprocentně vyhrají. Když půjdete kolem
medláneckého potoka, dojdete k rybníku,

» Úkoly čtěte dětem přímo na místě, kde je

kde je k pronajmutí ohniště nebo za rybní-

společně můžete rovnou plnit. Co je kurzí-

kem úžasné hřiště Halda.

vou, patří pouze dospělému doprovodu.
Všechny úkoly můžete dětem vysvětlit
vlastními slovy. Můžete je různě variovat,
aby děti bavily a aby si výlet užily.
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ÚKOLY NA DOMA
Pohádka
Na našem webu najdete pohádku
Živé stříbro. Podívejte se na ni.

Chvilka povídání
Popovídejte si s dětmi o pohádce. Můžete jim
položit následující otázky.
• Co že to ta Vitka dělala?
• Proč by nemohla holka skládat hudbu?
• Kdo vlastně celý příběh vypráví?
Je důležité, abyste se postupně dostali k tomu,
kdo celý příběh vypráví.
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ÚKOLY NA VEN 1/2
Přečtěte dětem, nebo jim vlastními slo-

Úkoly

vy převyprávějte tento text.
1) Ukládání ke stromům
V Medlánkách v zámeckém parku je již
200 let starý strom - buk červenolistý,

Jak jste se doslechli v pohádce, stromy

který byl díky své výjimečnosti vyhlášen

v tomto zámeckém parku začali ukládat

památným stromem. A právě on má pří-

Vitulčiny pohádky, příběhy a písničky. To

běh Vitulky zapsaný pod kůrou a dělí se o

ale není všechno. Postupem času se stalo,

něj s Vámi. Vyražte za ním. Jděte se po-

že začali ukládat všechno, co je pěkné

dívat na místa, kde si Vitka hrála, kde si

a nápadité. A tak se staly Medlánky inspi-

prozpěvovala, kde lezla ve větvích. Jděte

rativním místem. Inspirativní místo zna-

se podívat na místo, kde vznikl opravdový

mená, že nás vede k vymýšlení a tvoření

STROMO-CLOUD. Místo, kde kořeny stro-

nových věcí.

mů začali ukládat všechny příběhy, hudbu
a nápady. Vyražte si poslechnout, jak to

Máte nějakou oblíbenou pohádku, básnič-

v Medlánkách tiše hraje.

ku či písničku? Nebo si je sami vymyslíte?
Vyberte si jakýkoliv strom, který se vám

Nezapomeňte se podívat na úkoly.

líbí, a utíkejte mu to pošeptat. Je jen na
vás, jestli použijete svou vlastní fantazii a
nebo jestli mu povíte svou oblíbenou básničku, pohádku nebo zazpíváte písničku.
Strom si to všechno uloží a pak to třeba
někomu pošeptá.
2) Co vám stromy šeptají? Co všechno
slyšíte kolem sebe?
Zůstaň u stromu nebo na místě, kde je Ti
dobře. Co slyšíš za zvuky? Zvládneš je napodobit? Užij si napodobování nejrůznějších zvuků aut, lidí, šumění stromů, zpěvu
ptáků…

P R AC OV N Í L I S T - S T R O M O C I T Y - D I VA D LO D I P

4/4

ÚKOLY NA VEN 2/2
3) Zkus být dirigent jako Vitulka!
Dirigent je člověk, který vede hudebníky k tomu, jak mají skladbu/píseň zahrát
nebo zazpívat. Jestli rychle, pomalu, nahlas nebo potichu.
Vyber si jakoukoliv svoji oblíbenou písničku, kterou budou zpívat všichni kromě

ZPÁTKY DOMA

Tebe. Ty budeš dirigovat - říkat, jak ji mají
zpívat.

Pojďme tvořit!

• Když dáš ruce na zem, písnička se musí

Máte za sebou pohádku o čiperné Vitulce

šeptat.
• Když dáš ruce nad hlavu, písnička se
musí zpívat nahlas.
• Když rychle skáčeš, písnička musí být
rychlá.
• Když si úplně pomalu sedáš do dřepu,

a výlet do Medlánek, kde Vitulka strávila nějaký svůj čas. Kde si jako malá hrála
a kde ji bylo dobře. Doufáme, že tu bylo
dobře i vám. A že i na vás dýchly Medlánky
inspirací a přiměly vás tvořit.
Je to tak? Ukažte nám to!

písnička musí také zpomalovat.
Nakreslete nám obrázek z výletu nebo
U všech úkolů se dá hledat škála. Po vy-

nám nazpívejte písničku či napište pohád-

zkoušení si extrémních poloh si můžete

ku. Fantazii se meze nekladou. Svůj výtvor

zkusit hledat i různé míry. (Záleží na tom,

pak pošlete na: info@divadlodip.cz a my se

jak jsou vaše děti staré a co dovedou.)

rádi podělíme o Vaše umění na facebooku.
Sledujte nás!

