12. DEŇ HRANIA V SR
25. SEPTEMBER 2021
Ciele
Pripomenutím významu hrania v živote každého človeka
prispieť ku kultúrnosti SR.
Poukázať na možnosti spoločného harmonického hravého
využívania voľného času.

História dní hrania
Cieľ iniciátora Worldwide Day of Play, americkej káblovej televízie Nickelodeon
zameranej na detského diváka, je odtrhnúť v jednu jesennú sobotu deti od
obrazoviek televízorov a počítačov a podnietiť ich k hravému pohybu najmä
vonku.
Svetový hrací deň (World Play Day) usporadúva každoročne 28. mája na
pripomenutie svojho vzniku International Toy Library Association s cieľom
propagovať najmä spoločenské hry detí v 40 členských krajinách (v súčasnosti SR
nie je členom ITLA a ani International Play Association). Heslo tohtoročného dňa
bolo „Hrať sa je zdravé!“.
Prvý Deň hrania v SR bol 25. 9. 2010 – viac ako 3 000 ľudí sa rôzne hralo
na 84 miestach SR. Počas 2. Dňa
hrania 1. 10. 2011 bol vytvorený
ustanovujúci
slovenský
rekord
v nitkovom telefonovaní, keď sa
spojilo 310 telefonujúcich.
V Deň hrania vo vedeckohračkových
pobočkách a spriatelených kolektívoch si hrajúci spravidla vyrobia
nejakú jednoduchú vedeckú hračku
na fyzikálnom princípe. V minulosti to
bol
napríklad
nitkový
telefón,
kaleidoskop, hrkálka, rovnovážna
figúrka, optická špirála, zdvihotoč či
kyvadlo.
Výzva
Výzva pre školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie,
dobrovoľnícke občianske združenia, najmä však spontánne vytvorené kolektívy
a rodiny: za dodržania pandemických opatrení pripravte hrovú aktivitu a
zaregistrujte ju na https://forms.gle/rDPGkxxos56AaJFK6 alebo webovej stránke
alebo akýmkoľvek spôsobom ohláste ústrednému organizátorovi zámer pripojiť sa
k 12. Dňu hrania v SR.

Dobrovoľní organizátori v rámci svojich možností pripravia na rôznych miestach
minimálne jednu hrovú aktivitu, prípadne hrovú súťaž najmä pre rodiny
s deťmi s primeranými cenami.
Priatelia, poslednú septembrovú sobotu sa bavme, hrajme v kolektíve blízkych,
kolegov či známych, radujme sa, rozhýbme telá, ruky, mozgy, zmeňme sa na
hráčov, hračkárov, ...
Vhodné miesta na hru a hranie sú hocikde okolo nás. V čase pandémie najmä
vonku: na dvore medzi domami, pri škole, škôlke, v parku, lese, na lúke,
športovisku, kúpalisku, na uzatvorenom neobsadenom parkovisku...
JOJO – hračka 12. Dňa hrania
Podľa archeologických nálezov sa s jojom
hrávali už pred viac ako 4 000 rokmi. Od
stredoveku až dodnes je známou a obľúbenou
hračkou malých i veľkých. Organizujú sa
národné,
európske
i svetové
súťaže
v predvádzaní rôznych vopred určených
zostáv pohybov joja a vytváraných figúr.
Majstrami sú často aj mládenci z ČR a SR.
Drevené jojo možno
kúpiť v hračkárskom
obchode. Avšak určite
zaujímavejšie bude vyrobiť si ho z rôznych
ľahko dostupných materiálov (kolieska, krúžky, lanká, ťažké gombíky...) či už na mechanickom alebo magnetickom princípe a odskúšať.
Hra s bežným jojom môže dať názorné odpovede na
mnohé otázky z mechaniky (zrýchlenie, moment
zotrvačnosti, tiažová sila...).
Ústredný organizátor odmení vedeckou hračkou autorov, od ktorých do 27. 9. 2021
dostane mailom či MMS obrázok alebo video ním zhotoveného joja alebo
originálneho hrania s jojom.
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