Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace
Projekt: „VÝTVARNÉ TVOŘENÍ“-školní rok 2015/2016
Vedoucí projektu „Výtvarné tvoření “Zdeňka Vávrová – učitelka II.třídy MŠ Zátor
Skutečnost, že předškolní vzdělávání prochází proměnou, se odráží ve všech oblastech a
výtvarné vyjadřování není výjimkou. Také v této oblasti je nutné uvědomit si, že dítě se má na
svět dívat vlastníma očima, zkoumat, experimentovat a (což je podstatné) zobrazit svět tak,
jak jej opravdu vidí.
Již na úrovni mateřské školy je možné přistupovat k výtvarnému vyjadřování zcela novým, a
pro některé neobvyklým způsobem: vést děti k samostatnému objevování a k údivu nad tím,
co je obklopuje viditelně, ale také nad tím, co je „zatím skryto“ a připraveno k dalšímu
zkoumání. Tento způsob přístupu k výtvarnému nejen vyjadřování, ale také celostnímu
vnímání, vyžaduje holistický pohled, dostatečný časový prostor a společnou angažovanost
dětí i pedagoga na vyvážené úrovni. Procesu učení se zúčastní obě strany se stejnou
angažovaností a zaujetím.
Projekt je určen dětem II. třídy – „Sluníčka“ ve věku 5 – 6 let. Projekt bude realizován 1x za
dva týdny .Hotové práce dětí budou použity pro výzdobu MŠ, prezentaci ve vitrině u MŠ,
k zasílání do výtvarných soutěží.
Cíl projektu:V souladu s třídním vzdělávacím programem II. třídy rozvíjet výtvarné
dovednosti dětí. Uplatňovat známé, ale i nové výtvarné techniky, využívat především
odpadové a přírodní materiály.
Východiskem pro zpracování budou vycházky do přírody s přímým pozorováním a rozhovory
o typickém počasí pro danou roční dobu.
Zábavnou formou rozvíjet tvořivost a fantazii dětí, prohlubovat cit pro krásu
a harmonii, vést k citlivému a vnímavému vztahu k přírodě, výtvarnému umění. Budu u dětí
podporovat vzájemnou pomoc, ochotu vyjít si vstříc, pochválit práci ostatních a tak potlačovat
agresivitu dětí.

Obsahová náplň projektu k tématům třídního vzdělávacího programu II. třídy:
Projektové hodiny budou realizovány v průběhu školního roku k těmto tématům.
Dle potřeby budou zařazeny další náměty.
Téma: „Cesta za barevným podzimem“
- Drzé sovy
- Veselé loutky
- Dýňová strašidla
Téma: „Cesta za Sněhurkou“
- Vánoční dárek
- Figurky ze šišek
- Zimní zahrada

Téma: „Cesta do rozkvetlého světa“
- Roztomilá vajíčka,veselá slepička
- Květinová přáníčka
- Barevný hmyz
Téma: „Cesta za sluníčkem“
- Motýlci
- Louka
- Lodička
Dle potřeby budou zařazeny další náměty výtvarné činnosti k danmým tématům .
Projekt na školní rok 2015/2016 zpracovala: ZdeňkaVávrová, učitelka II.třídy MŠ Zátor

