Projekt „Zde není wifi, chceme si tu hrát.“
PŘÍPRAVA AKCE
V Kunějovicích děti nemají hřiště. Že dochází k nezdravým jevům, kdy děti využívají asfaltové plochy a veřejné
komunikace ke hrám, čekárny na autobus a zastávky jako prolézačky, bylo pozvánkou k poučení o realitě
všedních dní všem zastupitelům obce. Malí a mladí nemají dostatečné kulturní a sportovní vyžití, bezcílně se
toulají po vsi a mnohdy sklouznou na nesprávnou cestu. Rodiče by s povděkem velmi uvítali existenci dětského
hřiště, které by skýtalo bezpečné a kreativní herní prostředí, napomáhající správnému fyzickému a duševnímu
rozvoji dětí, s množstvím různých herních aktivit, variabilitou, napětím, výzvou k výkonům, prozkoumávání
a srovnávání se s ostatními. Děti by si pohrály a rodiče odpočinuli nebo popovídali s ostatními rodiči, navázali
vzájemné kontakty, děcka by se věnovala spontánní zábavě, díky které by si osvojila koordinaci pohybů a další
sportovní i motorické dovednosti, jako je lezení, houpání, klouzání, šplh, skok, skluz, slézání, vylézání,
posilování, vytrvalost, překonávání strachu a překážek, snahu vyrovnat se ostatním.
Rozvíjely by přednosti - přátelství, hravost, rychlost, zdatnost, obratnost a fantazii, která dnešním dětem tolik
chybí, vytvořily by si kladný vztah k pohybu, nevysedávaly by doma. Čerstvý vzduch je to nejlepší, co jim
můžeme dát...
Starosta obce Kunějovice vymyslel spolu s dětmi návrhy, které s pomocí rodičů namalovali. Výběr herních prvků
byl ponechán na dětech samotných. Ty úkol zvesela a s nadšením přijaly, nakreslily mnoho a mnoho obrázků.
Zastupitelé vybrali část prvků a rozhodli o jejich pořízení. Nejčastěji si děti přály překlapovací houpačky,
prolézačky, kolotoč, pískoviště, skluzavky, trampolínu, lanové pyramidy a dráhy.
Cílem celého záměru je snaha zapojit mladé a nejmladší do utváření celého projektu.
Prvotně vyslovily děti svá přání. Posléze budou zapojené do tvorby svého snu, úprav a péče o své hřiště.
Nakonec budou nejmladší, mladí i starší nepochybně spokojenými návštěvníky díla.

Děti namalovaly, kde si chtějí hrát:

