
PROJEKT TESCO - „ VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“

Novinkou kalendářního roku 2018 byla realizace projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“,

ve  kterém  jsme  ve  spolupráci  s  Vámi  obdrželi  krásných  16000  Kč  (peníze  byly  využity

na vybudování výtvarné / polytechnické dílny).  

Cílem  projektu  Tesco  -  „Vy  rozhodujete,  my  pomáháme“  je  umožnit  dětem  nahlédnout

do „pokladnice“ českého národa. Skutečným bohatstvím České republiky jsou pevné kořeny,

bohatá historie, nádherná krajina, lidská vytrvalost  a houževnatost. Nestačí dětem vypravovat

a dle ilustrací představovat jednotlivá lidová řemesla. Aby děti pochopily význam slov „zlaté

české  ručičky“,  je  třeba  je  s  nimi  osobně  seznamovat.  Máme  hlubokou  a  krásnou  tradici,

pro  spokojený  a  vyrovnaný  život  je  důležité  umět  vnímat  okolí  všemi  smysly,  radovat  se

z maličkostí běžného dne. Abychom mohli tuto myšlenku dokonaleji realizovat, rozhodli jsme

se Mateřskou školu Bílovice – Lutotín obohatit o dílničku plnou tradic, zvyků, obyčejů a kouzel

pro  malé  zvědavce  s  kooperativním  (prožitkovým),  výtvarným,  environmentálním  (kladný

vztah  k  přírodě)  a   polytechnickým  zaměřením (hry  s  materiálem  a  techniky  zpracování

materiálů, seznamování s řemesly, používání jednoduchých pracovních nástrojů, konstruktivní

hry se stavebnicemi a technickými kreativními hračkami). V rámci tohoto projektu přispějeme

především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později

pracovním životě.  Snažím se se  svými kolegy,  aby děti  rozvíjely svou přirozenou osobnost

zábavnou  a  hravou  formou.  V  dílničce  si  děti  vlastnoručně  vyzkouší  různorodé  techniky

historické i současné, např.:

- artefiletiku (kreativní práci s netradičním materiálem),

- enkaustiku (zažehlování voskovek),

- vyšívání,

- pečení a netradiční zdobení pokrmů,

- zdobení velikonočních vajíček, vánočních perníčků,

- pěstování sazenic, bylinek a jejich následné zpracování,

Ptáte se, jaký přínos bude mít náš projekt? Poskytneme-li dětem promyšlené praktické prostředí,

ve kterém si mohou vyzkoušet nejrůznější rukodělné práce, budujeme v nich základní schopnosti

pro další možné získávání řemeslných dovedností. Můžeme již tak velmi brzy podpořit budoucí

vědomější výběr profesní orientace nebo „jen“ volnočasových aktivit  pro smysluplné využití

času v běžném životě. 

Projekt Tesco - „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podporuje rozvoj dítěte v nezávislého

a zodpovědného dospělého člověka. A na tom záleží! Děti jsou naše budoucnost!

S pozdravem Mgr. Michaela Bernatíková (ředitelka MŠ Bílovice – Lutotín).


