HOBBY

HEZKY ČESKY

CESTA Z MĚSTA
Magda je původním povoláním
učitelka, která s rodinou přesídlila z Prahy na venkov. Zde
mimo jiné zachraňuje školní
židle a lavice.

Jen laťky a papír

V

zpomínáte si na školní
pracovní výchovu, při níž
i dívky musely vyřezat
naviják na prádelní šňůru
a kluci ušít a vyšít jehelníček? Dnes
máme možná trochu pocit, že děti
to umí spíš s tabletem a mobilem
než s pilkou a jehlou. To se pokouší změnit dva projekty Magdy
Andresové s roztomilými názvy
Šikulaťka a Papírohrátky, díky
nimž získají děti větší zručnost.
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DŘÍVKA JIM NEDALA SPÁT

Šikulaťky jsou sady z dřevěných
latěk a dalších dílů, z nichž si děti
– ty menší s pomocí rodičů nebo
prarodičů – vytvoří třeba domeček
s nábytkem, auto nebo letadlo. „Je to
náš společný rodinný projekt, ačkoliv
v současné době se mu věnuje zejména můj muž,“ říká Magda Andresová.
„Mnohokrát jsme si ověřili, že pokud
dětem dopřejete nářadí, které funguje
a padne jim dobře do ruky, a k tomu

vhodný materiál, má to na jejich
rozvoj ohromný vliv. Lepší je naučit
děti zásady bezpečné práce než před
nimi schovávat nářadí a materiál.
Naše vlastní děti jsou toho důkazem,
nejenže jsou zručné a baví je vyrábět,
ale mají i dosud všechny prsty.“
Magda a její manžel kdysi realizovali projekt Šikula, který pomohl
učitelkám mateřských škol začít
s dětmi vyrábět. I po jeho skončení
hledali způsob, jak by děti mohly

Text: Marcela Kašpárková, foto: archiv

Magda Andresová je ilustrátorka knih pro malé
čtenáře, ovšem vyrábí i dřevěné a papírové
„polotovary“, na nichž si děti trénují zručnost.

LAVICE

MAJÍ ŠANCI
Také za projektem Malované židličky stojí Magda Andresová a její
muž. Pod jejich rukama se mění
staré školní židle a stoly v malá
umělecká díla. Manželé využívají i opěrátka nebo sedátka,
která by byla vhodná maximálně
na podpal, a dělají z nich třeba
věšáky, tabule na rozvrh nebo
hodiny. Magda dává samozřejmě
starému školnímu nábytku finální
výtvarnou podobu. „Naše věci
kupují hlavně rodiny s dětmi
a také třeba babičky pro svá
vnoučata, občas i školky a školy.
Líbil se mi například nápad jedné
paní ředitelky, která koupila naše
židličky pro narozeninové dny
svých žáčků. Kdo má svátek či
narozeniny, dostává výsostné
právo sedět ten den na malované židličce.“

snadno na to navázat a vyrábět doma
nebo ve škole. „Jednoho dne jsme
pak objevili buková dřívka a od té
chvíle jsme nemohli spát,“ vysvětluje
Magda. „Tak vznikly didaktické sady
Šikulaťka. Skýtají obrovské možnosti.
Dá se z nich stavět bez úprav nebo je
lze spojovat lepením, šrouby, hřebíky,
provlékáním tkaniček... Laťky se dají
pochopitelně řezat, vrtat a kombinovat s dalšími
díly a materiály
– kolečky, kulatinami, tkaničkami,
přízí...“

„Líbí se mi nápady, které prostřednictvím nenásilné hry posouvají
dětskou zkušenost a zručnost dál,“
doplňuje Magda Andresová.
Při dětském vyrábění podle ní nejde
v první řadě o výsledek. Důležitý
je právě ten proces, při němž děti
překonávají obtíže, cvičí trpělivost,
objevují nové postupy a učí se novým dovednostem. Magda dodává:
„Na konci jsou
odměněny. Drží
v ruce výrobek,
který zvládly
udělat vlastníma
rukama a s nímž
si mohou nadále hrát. Věřte, že
k němu budou mít daleko silnější
vztah než k nějaké koupené věci,
protože do něj vložily svou energii, tedy kus svého já. S každým
výrobkem pak budou zkušenější
a zručnější, začnou vymýšlet vlastní
výtvory a postupy, a to je vklad,
který jim nikdo nevezme.“

Spojováním dílů
skládaček se děti učí
trpělivosti.

A CO JSOU TY
PAPÍROHRÁTKY?

Krásné barevné prostorové vystřihovánky a prostorové skládanky
z papíru. Najdete mezi nimi „oblékací“ vystřihovací panenky, auta nebo
zvířata. Lenochodovi, kohoutovi
nebo třeba lišce děti nakonec udělají i pohyblivé tlapky, ocas nebo krk.
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