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VEDOUCÍ KROUŽKU
pí. učitelka Radka Bloudková
pí. učitelka Radka Duffková

MÍSTO REALIZACE
Keramická dílna v budově MŠ

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
(každý týden)
Úterý 1300 – 1345 hod.
Středa 1300 – 1345 hod.

ANOTACE
Určeno pro předškolní děti.
Skupina po 12 dětech, s předpoklady a zájmem o výtvarnou činnost - především keramickou tvorbu.

PŘEDPOKLADY DÍTĚTE
- manuální zručnost
- samostatnost
- fantazie
- kreativita

NÁPLŇ HODINY
- tvoření z hlíny
- práce se šablonami
- rozvalování a vykrajování z plátu
- modelování z hroudy hlíny

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ METODY PRÁCE:
V keramickém kroužku jsou využívány hlavně metody -motivační, instruktážní, napodobování,
dovednostně – praktické a vlastní experimentování.
Při tvorbě se zde děti učí zejména základy práce s hlínou, od nejjednodušších postupů až k těm
složitějším: modelování z ruky, práce s tvořítky, obtisky, válečky a s tkaninou
Dále modelují dle své fantazie figurky zvířat a lidí.
Kombinují hlínu se skleněnými korálky a s přírodninami.
Také si vyzkouší zdobení keramických výrobků – glazování, natírání engobami a další způsoby
kolorování

KOMPETENCE A DÍLČÍ CÍLE:
-

nabídnout další možnosti výtvarného vyjádření
vést děti k samostatnosti, např. připravovat si pomůcky a uklízet si po sobě své místo
dát dětem prostor pro uvolnění svých emocí při práci,
dát dětem možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce, těšit se z výsledků
svého vlastního díla
vážit si práce svých kamarádů
vážit si lidské práce a jejich řemesla

Chceme přiblížit dětem prostředí keramické dílny a získat vztah k umění, kráse a fantazii.
Dále poznat proces výroby keramiky:
- měkká tvárná hmota – sušení
- prožehnutí výrobku pecí – změna vlastností
- zdobení – glazování, zdobení tvořítky a různými doplňky
- vypálení – prohlédnutí pece a vysvětlení využití programů pece

SMYSL KERAMICKÉHO KROUŽKU
Práce s hlínou obohacuje celkově citový život dětí a přirozeně rozvíjí jejich manuální zručnost.
Děti si na vlastní kůži vyzkouší, že práce s hlínou není tak jednoduchá jak si mnozí myslí, ale že je to
opravdu velké umění.
Zhotovení plošných i prostorových výrobků na dané téma je pro děti krásný a přínosný zážitek, který
přispívá k rozvoji jejich estetického cítění a podporuje jejich kreativitu a originalitu.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA - ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
Dle ročních období, navazuje na školní vzdělávací program „DUHOVÁ KULIČKA“
s mottem „S ÚSMĚVEM SI POJĎME HRÁT, SPOLEČNĚ SVĚT POZNÁVAT“ a také k dalším tematickým
projektům v MŠ.
PODZIM: Zvířátka – ježci, sovičky, šneci, plody podzimu – jablíčka, hrušky, podzimní listy
ZIMA: Mističky - zdobené korálky, sněhuláci, zasněžené domečky, svícny, kapříci, andělíčci a čertíci
JARO: Květinové zápichy, kytičky, rozkvetlé stromy, velikonoční výrobky – slepičky, vajíčka a zajíčci
LÉTO: Plošné obrázky – mraky, slunce, skřítci a včeličky
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