Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v
oblasti školství na rok 2020 (ŠaS/ŠKOL).
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace

Projekt „ Řemesla, ten dělá to a ten zas tohle “
Téma podpory:
Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity pro děti mateřských škol
Cíl projektu
Projekt je zaměřen na děti, cílem projektu je smysluplnost konání a seznámení se
s řemesly dávnými i současnými. Jsme třída s waldorfskými prvky. Děti si dnes hrají s hračkami
přizpůsobenými k dětské hře. Většinou je hračka plastová, lehká a není reálná. Dítě si hraje a
představuje si výsledek své práce. Chceme dětem ukázat, že i činnosti dospělých mohou být
zábavné, tvořivé a plné fantazie. Děti si společně s rodiči properou ovčí rouno, pomocí česačky
rouno připraví ke tkaní a mohou na kolovrátku vyrobit vlnu. Plstěním vyrobíme části těl
marionetám a ušijeme z hedvábí kostýmy. Děti si s tatínky vyřežou postavičku skřítka
z lipového dřeva. Pomohou s údržbou zahrady, broušením a natíráním herních prvků. Děti
uvidí kompletně celý proces – od začátku (čištění rouna, špalíčku), do konce (tkaní látky,
marionety, skřítci). Projekt si zároveň klade za cíl vzbudit v dětech zvědavost, aby se aktivně
podílely na denních činnostech, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z tvoření, jak
individuálních, tak skupinových. Dítě si mimo jiné procvičí hrubou a jemnou motoriku, naučí
se samostatně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí následky.
V rámci projektu bychom chtěly děti podpořit ve své individualitě a kreativitě se
zaměřením na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku
přínosem pro celou skupinu. Rády bychom, aby činnosti dětem přinášely potěšení
a radost, naučily je překonávat překážky a rozvíjely jejich samostatnost při dalších aktivitách.
Zároveň je naučily respektovat předem domluvená bezpečnostní pravidla a vlastnosti
materiálů.
Cílová skupina:
•

Cílovou skupinou jsou 4 třídy, tj. asi 93 dětí mateřské školy Větrná 1084, která je
odloučeným pracovištěm MŠ Dětská 920 v Ostravě-Porubě ve věku od 3 do 7 let
a jejich rodinní příslušníci.

Projekt bude směřovat v souladu s RVP PV ke splnění těchto cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvíjet u dětí komunikační schopnosti
Vést k vyjadřování svých myšlenek, názorů a pocitů
Rozvíjet u dětí smysly, tvořivost a fantazii
Znát vlastnosti a využití některých materiálů
Rozvíjet a upřesňovat smyslové vnímání
Posilovat přirozené poznávací schopnosti
Vést děti k bezpečnému chování
Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu,
motivovat děti k vytváření zdravých životních návyků
Rozvíjet pozitivní city dítěte k sobě samotnému – co už umím a dokážu
Seznámit se s různými druhy lidské činnosti, pracovními předměty

Popis projektu:
Prostřednictvím plánovaných aktivit a zakoupených pomůcek chceme u dětí
podporovat hravou a zábavnou formou přirozený zájem o manuální činnosti i činnosti
intelektuální, což je v souladu s filosofií waldorfské pedagogiky. Aby se práce u ponku se
dřevem, práce s vlnou u česačky, kolovrátku nebo u tkalcovského stavu pro děti stala
oblíbeným způsobem trávení volného času.
Proto chceme dětem vytvořit prostředí podnětné pro naplnění výše zmíněných cílů,
uspořádáním jarních a podzimních workshopů - dílen s rodiči, aktivní spolupráce s rodiči,
podílení se na prodejním jarmarku v naší MŠ i Waldorfské základní škole.

Prostřednictvím spolupráce s jinými odborníky a subjekty navštívíme Svět techniky U6
a uspořádáme exkurzi a přednášku maminky naší MŠ - Prorektorka pro vědu a výzkum – VŠB
technická univerzita Ostrava

Harmonogram projektu:
Březen – Duben
-

nákup ovčího rouna, česačky, kolovrátku, tkalcovského stavu, plstících jehel, sady
dlátek, lipové dřevo

Duben – červen
-

návštěva výstavy Domu techniky U6

-

uspořádání jarních dílen pro rodiče – broušení a natírání dřevěných prvků na školní
zahradě
Workshop-jarní dílny pro rodiče a děti, příprava ovčího rouna – čištění, praní, česání,
předení aj…. Vyřezávání skřítka z lipového dřeva

Září – listopad
-

Dvakrát Workshop- podzimní dílny pro rodiče a děti výroba předmětů k prezentaci
a na jarmark, ke dni otevřených dveří a jarmarku ve Waldorfské základní škole

Průběžně během celého projektu budeme využívat zakoupené nástroje a zdokonalovat se
v jejich ovládání.
Udržitelnost:
V aktivitách budeme i nadále pokračovat a veškeré zakoupené pomůcky budou využívány
k dalšímu vzdělávání. Do budoucna bychom rády prohlubovaly kontakt s rodiči a umožnily jim
společně s dětmi zažívat přátelské sdílení s ostatními rodiči a zažívat společnou radost
z tvoření.
Zpracovala: Bc. Jana Górná

