JAK REALIZUJE PROJEKT POLYTECHNICKÝCH TVOŘIVÝCH ČINNOSTÍ
Polytechnické vzdělávání je podporováno již v předškolním období. Jde o snahu probouzet
v dětech zájem o technické a přírodovědné obory.
Pro vývoj každého člověka je velmi důležité období do 6 let, kdy se formuje jeho charakter a
dochází k tvorbě intelektuálních schopností. Předškolní věk má zásadní vliv na rozvoj
technického a senzomotorického myšlení. Vhodně vedená pracovní výchova v MŠ má
pozitivní vliv na formování vlastností dětí. A to jak vytváření správných pracovních návyků,
tak i povzbuzení jejich touhy vytvářet konkrétní hodnoty.
To vše se nám podařilo splnit na prvním setkání v úterý 11.10.2016 díky laskavému přijetí
všech pracovnic ze Zvonečku a velmi trpělivé ukázce p. Martiny Jaroňové v „keramické
dílničce“. S radostí děti si vyzkoušely materiál, do této doby pro ně neznámý, seznámily
s vlastnostmi hlíny, naučily se ji zpracovávat, aby nevyschla a závěrem si všechny děti
vytvořily malý zvoneček a přilepily na něj malou kuličku, aby zvonečku opravdu nic
nechybělo.
V krásném prostředí Zvonečku, který má v interiéru vystaveno mnoho úžasných prací klientů,
jsme se všichni společně mohli občerstvit u krásně prostřené tabule. Děkujeme p. ředitelce
Kláře Galetkové, Bc. Pavle Barákové a Petře Peštové za laskavé přijetí, péči a vstřícnost.
Naše tvořivé a kreativní dopoledne k našemu úžasu však ještě keramickou dílničkou
nekončilo. Prostřednictvím interaktivních činností děti mateřské školy spolu s klienty
Zvonečku se zúčastnily překrásného Koncertu p. Mgr. Aleny Jestřebské. Vlastní prožitek byl
tím ještě více z návštěvy Zvonečku umocněn. Všichni se seznámili s dechovými, dřevěnými
hudebními nástroji jako je flétna, hoboj a anglický roh. Naše děti už vědí, že eben je vzácné
dřevo, co je to strojek, že je velmi úzký a jak se dá mezi rty rozeznít… Hoboj děti zaujal
jasným zvukem a úžasným výběrem jak klasických, tak i populárních skladeb. Anglický roh,
jehož pořízení je velmi finančně nákladné, zaujal zase temněji zabarveným tónem.
Příjemnou tečkou kreativního dopoledne dětí z oddělení „Žabiček“ a přítomných klientů
Zvonečku byla společná muzikoterapie. Zvonečkem zněl zpěv spojený s pohybem, s hrou na
tělo a rytmizací písní za hudebního doprovodu p. Mgr. Jesřebské.
Už nyní se těšíme na další společná setkání v keramické dílničce ve Zvonečku!
DALŠÍ SETKÁNÍ VE ZVONEČKU V PROJEKTU JAK REALIZOVAT POLYTECHNIKU
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po týdnu jsme se opět sešli ve Zvonečku. I když nám ve čtvrtek 20.10.2016 počasí vůbec
nepřálo, oblékli jsme pláštěnky, nabalili svačinky, papučky a v dobré náladě se těšili na další
keramickou dílničku. V dnešní dílničce všechny děti s dřevěným válkem si vyzkoušely
„válení“ hlíny na tenčí placku a pak vytvářely vykrajovačkou hvězdičky, komety a další
vánoční ozdůbky. Těšíme se, až v keramické peci se výrobky vypálí a pak se glazurováním
ještě ozdobí. Také si natrénujeme vázání barevných mašliček, aby keramické výrobky
prozářily náš stromek. Děti s hlínou dále zkoušely pracovat, kreativně vyráběly hrníčky,
misky, ale čím déle s ní pracovaly, tím se více drolila. Poznaly, že dlouhým zpracováváním
hlína vysychá a už není vhodná na vypalování.
Po vydatné svačince, kterou nám v předstihu vždy ochotně připraví paní kuchařky pod
vedením p. Aleny Síkorové nám klienti Zvonečku zazpívali krásnou píseň Čtyři adventní
svíce, kterou trénují s kytarovým doprovodem Bc. Pavly Barákové na koncert v Oderském
kostele na 1.adventní neděli. Děti z MŠ velmi spontánně každý zpěv odměnily bouřlivým
potleskem s uznáním opravdu pěkného vystoupení. Také si za doprovodu hry na kytaru
s radostí zazpívaly písničku a přednesly několik podzimních básní a říkadel spojených
s pohybem a prvky tvořivé dramatiky.

Dnes nás mile přivítala Mgr. Karolína Žáková, která nám připravila zajímavosti o vesmíru.
Děti z naší školičky překvapily vědomostmi o Galaxii - o slunci, měsíci, hvězdách a
některých planetách. Řešily hádanky a postupně sestavily pomocí obrázků naši sluneční
soustavu.
Naše děti ví, že Slunce je žhavé, jak vypadá Merkur a že je ještě taky velmi horký, že Venuše
není nic jiného než Jitřenka - Večernice, která se mylně označuje za hvězdu.
Země - modrá planeta, Mars – rudý (Bůh války), Jupiter, Saturn – prstenec z mnoha měsíců,
různých hornin a prachu je krásně barevný, Uran a Neptun. Správně poznaly měsíc a
přiřadily ho k Zemi, komety a také meteory, které při pádu dělají krátery. Dále p. Mgr.
Karolína Žáková názorně předvedla pohyb planet kolem slunce a měsíc a jeho pouť kolem
zeměkoule.
O měsíci a jeho dorůstání všem přítomným vyprávěla p. řed. Klára Galetková pohádku
O měsíčku, který si u krejčího objednal nové šaty…
Krásné obrazy, které zachytily naší Galaxii vytvořili klienti Zvonečku v projektu, který byl
realizovám již dříve a vyzdobili místnost těmito skvosty.
Polytechnické činnosti rozvíjí smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti,
intelekt, myšlení, tvořivost i představivost a zároveň smysl pro spolupráci a vzájemnou
pomoc. Propojují tak okolí dítěte s jeho vlastním prožitkem.
Pojďme společně objevovat okolní svět pomocí hmatu, sluchu, zraku ... Buďme pro děti
průvodci, kteří jim otevírají nové dveře do světa poznání. Ať mohou bádat, zkoumat, tvořit a
rozvíjet všechny dovednosti.
Dagmar Tomčíková, učitelka MŠ Čtyřlístek Odry, Pohořská

