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Čím zabavit dítě během letu? Hry a aktivity

Cestování letadlem s dítětem je pro rodiče skutečnou výzvou. Bez ohledu na to, v jakém věku dítě
je, stojí za to před cestou připravit několik hraček nebo nápadů na hry, abychom dítě během letu
zabavili. Bezesporu mají děti nejraději ty hry, které mohou hrát společně s rodiči.  

Čím zabavit dítě v letadle? 

Výběr hraček a her závisí na věku dítěte a na tom, co má dítě rádo. Zohledněte také délku trvání
letu a denní dobu. Nejvhodnější je letět v noci, kdy většinu trasy společně prospíte. Pokud ale
takovou možnost nemáte, dobře se na cestu připravte. Let letadlem může být pro dítě skvělým
zážitkem.

Nezapomeňte vzít dítěti do letadla jeho oblíbené sladkosti. Zjistěte, jaké menu pro děti se na
palubě letadla servíruje. 

Oblíbené hračky 

Kojencům bude stačit vaše přítomnost a oblíbená plena. Můžete také s sebou vzít štěrkátko nebo
si vzít na krk korálky, se kterými si dítě rádo hraje.

Dítě ve věku několika měsíců zabavíte knížkou z látky s mnoha kapsičkami, skrýšemi, šňůrkami a
suchými zipy. Na každé stránce čekají na dítě nové výzvy.

Pro starší dítě je vhodné, aby byly hračky různorodé. Například: 

hrací konsola nebo tablet s oblíbenými pohádkami (vezměte s sebou sluchátka a kabel
USB, v mnoha letadlech lze elektroniku dobít),
oblíbený plyšák,
blok na kreslení a pastelky – navrhněte dítěti, aby vám nakreslilo, jak vypadá místo, kam
letíte, letadlo, pilot atd.; povzbuďte dítě, aby kresbami dokumentovalo vaši cestu,
nová hračka, kterou dítě ještě nezná,
maňásci, pomocí kterých můžete dítěti povyprávět o tom, co se děje a co vás čeká.

Hry a aktivity

Děti se v uzavřeném prostoru rychle nudí, jenže brát s sebou mnoho hraček může být
komplikované. Je proto ideální mít připraveno několik nápadů na hry, ke kterým nepotřebujete
žádné rekvizity:

hledání tvarů zvířat, budov, nadpřirozených bytostí atd. v mracích,
vymýšlení slov: na poslední písmeno předchozího slova, na konkrétní písmeno, na
předem zvolené téma atd.,
hrajte si s představivostí: co byste dělali, kdybyste bydleli v mracích, na opuštěném
ostrově, stali se piráty atd.,
kámen, nůžky, papír – klasická hra bez konce. 

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne
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