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ДЕРЕВ‘ЯНИЙ БУНКР 
Відчуйте серед дерев трохи грайливого адреналіну.

Мета: Дитина випробовує не тільки свою здатність планувати, але і свої навички 
проектування, будує своїми руками дерев‘яний бункер, будинок, гніздо або схованку. 
Розвиває свою творчість в роботі з природою і місцем. Вона відчуває, що  може створити 
свій ігровий майданчик і іграшки самостійно або в ігровій групі, з‘ясувавши, що все 
унікальне для нього для ігор природа пропонує.

Час: 30–60 хвилин
Вік: 4–99
Простір: місцевість, де є достатньо матеріалів для будування  (ліс, парк, сад)
Період: круглий рік(починати краще в теплу пору року) 
Засоби: природні матеріали для будування  (ідеально у лісі), мотузки  (можливо  
і інструменти)

1. ЛІС ОЖИВАЄ
Простір між деревами в парку, в саду або навіть краще в лісі є ідеальним майданчиком. Він пропонує дітям виклики 
для тіла і духу. Крім того, він містить багато матеріалів для ігор і будування. Одного разу виберіться  поміж дерева, 
щоб створити ігри, повні історій, адреналіну та ігрових прожитків. Побудуйте між деревами будиночки, укриття, 
гнізда, дерев‘яні бункери. Вони не повинні бути грандіозними, важливо, щоб діти захопилися будівництвом  
і добряче насолоджувалися ним. Якщо діти будуть хотіти, може виникнути відразу кілька бункерів. Навіть якщо 
у Вас ліс далеко, спробуйте іноді вирушати туди і насолоджуватися можливостями, які він пропонує. 

ПОРАДА: Якщо у Вас  ліс знаходиться далеко, озирніться навколо по більш диких місцях. Нова міська дика природа, 
місця зарослі, густі куточки садів, великі чагарники, все це чудові куліси для бункерів і будинків. Головне - мати 
достатньо матеріалу для будівництва. Якщо у вас немає, дістаньте з дітьми гілки, кору, можливо, пару дощок 
або хоча б паперові коробки. Все може бути лише тимчасовим, допоки  діти  будуть насолоджуватися своїм 
будівництвом. Безумовно, це того варте. У будівництві діти розвивають планування, ділення ролей, подолання 
проблем, роботу над  помилками і багато іншого.

2. ГРА, ЯКА РОЗВИВАЄ
Коли будівництво завершено, настав час насолоджуватися ним. Одні діти люблять більше будувати, інші 
вважають за краще гратися, навіть для цього залиште їм достатньо часу. Коли Ви прийдете наступного разу, 
можливо, будівлі вже будуть зруйновані. Але не біда, ми можемо їх знову відремонтувати і ще вдосконалити.

ПОРАДА: Не бійтеся дати дітям пережити навіть грайливу боротьбу. Якщо Ви домовитеся про те, що  
і де можливо, діти, безумовно, зіграють на пошук і завоювання скарбів, шишкову війну навколо бункера або 
відбивання від  піратів на острові, як робінзони. 1/2
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- Дитина (самотужки або в групі) спланувала і випробувала будівництво з природних 
матеріалів (бункер, логово, схованка).
- Дитина побудувала власний природний майданчик і відчула, як це - гратися на природі.
- Дитина творчо використовує природні ресурси як іграшки та будівельний матеріал..
- Дитина відчула, що гра на природі приємна і може розвивати тут власні ігри.
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3. МАЛІ СВІТИ
Якщо у вас немає можливості поїхати в ліс, зберіть в околицях достатньо матеріалу хоча б для будівництва 
невеликих природних бункерів для улюблених персонажів, тварин або вигаданих лісових істот. Це також 
забезпечить велике задоволення і багато ігор. Будиночки для ельфів вже, напевно, діти будували. Що спробувати 
щось складніше? Можливо, маленький лісовий бункер, який матиме вежі, стіни, можливо, навіть мости. Все це 
конструкторські виклики.

ПОРАДА: Якщо у вас є можливість повертатися до бункерів неодноразово, це велика можливість для дітей  
не тільки грати, але і спостерігати і порівнювати зміни в природі. Як будується  восени, взимку, навесні?

4. ОБМІН
Будівництво і гра навколо будиночків і бункерів можуть поглинути і захопити дітей. Тому створіть 
їм ще короткий час, щоб вони могли оглянути і описати, як їм працювало. Яке було гратися і будувати 
між деревами? Що ще їм потрібно? Що б вони побудували наступного разу? Що їх розважало? Що їм 
заважало?Тощо.

ПОРАДА: Діти можуть намалювати або написати нотатки в хроніці свого бункера або будиночка.  
Ви також можете додати фотографії, відбитки листків  або висушені  квіти.

ОЦІНКА МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ(ДОКАЗИ ПРО НАВЧАННЯ)

2/2


