Projekt: Škola s místem pro všechny
CZ.1.07/1.2.25/01.0017
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Název akce:

Tvůrčí dílny dětí s rodiči

Termín: 18. 10. 2012
Cílová skupina: žáci přípravné třídy ZŠ
Pomůcky: Výroba pozvánky pro rodiče – provedeno na PC, žáci vyrobili obálky,
které si vlastnoručně vyzdobili potiskem – papíry A3, temperové barvy, brambory,
štětce, lepidlo, papíry A4, PC, tiskárna
Šití povlaků na polštářky a pytlíčků pro sluchový koutek – polštářky zakoupené
v IKEA, látky, jehly, nitě, patentky, šicí stroj, nůžky, barevné stuhy, plastové krabičky,
čočka, rýže, fazole, hřebíčky, korálky, knoflíčky apod.
Výroba barevných písmen – výkresy různých formátů, barevné papíry, nůžky,
samolepicí zip, samolepicí tapeta, pastelky, fixy

Program: 8:30 - 9:30
školní kuchyňka : příprava pohoštění pro rodiče
9:30 - 10:00
přípravná třída:
příprava materiálů v jednotlivých pracovních koutcích,
slavnostní úprava stolu s pohoštěním
10:00 - 10:15
přivítání rodičů
10:15 - 11:00
společné aktivity v tvůrčí dílně
11:00 - 11.30
pohoštění rodičů spojené s prezentací dětských prací
11:30 – 11:35
ukončení aktivit v tvůrčí dílně, rozloučení s rodiči i žáky
Výchovný cíl: Cílem Tvůrčích dílen bylo navázání bližšího kontaktu s rodiči dětí
přípravné třídy. Formou společného prožitku při kolektivním tvoření se snažit o rozvoj
komunikace mezi učitelkou, dětmi a rodiči.
Společný čas strávený s rodiči byl využit k prezentaci prací jednotlivých dětí včetně
krátkého recitačního a pěveckého vystoupení. Zaměřili jsme se na navození pozitivní
atmosféry a na prohloubení přátelských vztahů mezi všemi zúčastněnými. Děti a
jejich rodiče po skončení akce projevili upřímnou radost nad společně vytvořenými
výrobky (viz fotodokumentace).

Příprava akce Tvůrčí dílny
- nákup materiálu
- sestavení a příprava programu
- zakoupení surovin na občerstvení
- příprava propagačního materiálu
- tvorba pozvánek
- šití povlaků a pytlíčků
- výroba barevných písmen
- výroba tabulek se jmény
- příprava pohoštění
- pořízení fotodokumentace
Tvůrčí dílny připravily:
Jitka Stašová, třídní učitelka přípravné třídy ZŠ
Eva Stefanie Slovík, asistentka pedagoga

příprava

Materiál potřebný pro práci - polštářky
zakoupené v IKEA, látky, jehly, nitě, patentky, šicí stroj (vlastní),
nůžky, barevné stuhy, plastové krabičky, čočka, rýže, fazole,
hřebíčky, korálky, knoflíčky apod.

vlastní práce

Společná práce dětí s rodiči - stříhání látky na
polštářky a pytlíčky

hotová práce - polštářky

