PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLÁCH
ŠEVCOVSKÝ ZLÍN
Rozsah: 3 hodiny
Počet žáků: 25
Určeno pro žáky: od 8–14 let
Místo – družina, třída, volnočasové kroužky
Zaměření – místopis, život ve městě, jak žijeme, kde bydlíme
Základní téma:
Jak se žilo ve starém Zlíně. Ukázky starých fotografií. Děti hádají, co vidí na fotkách.
STAVÍME DŮM – každý z žáků si vytvoří svůj vlastní „Baťovský domek“ a povídáme si u
toho o:
Stavebních řemeslech, stavebních materiálech, stavebních profesích.
Práce se Stavebním deníkem mladého architekta – plnění úkolů
Cílem je:
Podpořit kreativitu, propojit znalosti z výuky předmětů od prvouky po matematiku. Vzbudit
zájem o historii a přírodu. Poznávání starých stavebních materiálů a jejich využití
Důležitým výstupem je, aby si žáci všímali věcí kolem sebe, naučili se orientovat ve svém
městě a pochopili jeho funkčnost.
Aktivity jsou žáci schopni plnit samostatně nebo s malou dopomocí pedagoga, lektora.
Aktivity plní žáci jak ve skupinách, tak individuálně. Důležitá je při této činnosti komunikace
a spolupráce.
SLOŽKY VÝCHOVY
ROZUMOVÁ – čerpání z učiva u starších dětí, znalosti z pohádek u menších dětí
MRAVNÍ – spolupráce, pomoc, šetrnost k přírodě
PRACOVNÍ – vztah k práci – vidím výsledek, hotový výrobek jako motivace
TĚLESNÁ – názorná ukázka, jak musí být řemeslník zručný, fyzicky zdatný
ESTETICKÁ –barevné cítění, rozvoj fantazie
Zaměřeno na PEDAGOGICKÉ ZÁSADY v těchto směrech:
1. CÍLEVĚDOMOST – stanovení cíle naučit děti, jak vzniká dům v tomto případě
z přírodních materiálů. Naučit děti pojmenovat jednotlivé prvky domů – okna, dveře,
střecha…
2. AKTIVNOST – aktivní práce jednotlivců, ale i skupin. Vzájemná pomoc spolužáků a
zlepšení komunikace a spolupráce
3. NÁZORNOST – zapojení smyslů – hmat práce s různými materiály, čich – vůně
přírodnin, zrak práce s malými komponenty, rozlišování barev
4. UVĚDOMĚLOST – hlavní činnost podporuje radost z finálního produktu, vede
k motivaci k další práci a tím i k úspěchu

Objednat si program můžete zde: www.remeslopomaha.cz záložka PRO PEDAGOGY.

