Kreativní kroužek
Určen žákům ŠD 1. – 4. tříd.
Výchovně vzdělávací cíle:
-

vyzkoušení různých pracovních a výtvarných technik a postupů
seznámení se s různými druhy materiálů, práce s přírodninami
používání vlastní fantazie a rozvíjení smyslu pro kreativitu
dodržování všech zásad hygieny a bezpečnosti práce, dbát na ochranu zdraví při používání
ostrých nástrojů (nůžky, nůž)

Obsah činnosti:
-

práce s hlínou – modelování a dekorování
podzimní dekorace – práce s přírodninami – koule a přírodní vazba
dýňová světýlka – vyřezávání a vydlabávání
práce s barevným kartonem – sova
decoupage – ozdobný rámeček
vystřihovánky – použití bílého a barevného papíru
drobné vánoční a velikonoční dekorace a dárečky – věnečky, svícny, kraslice
práce s textilem – zvířátko – sob, anděl
obrázek dětského pokojíčku
kašírování - miska

Očekávané výstupy:
-

pracovat s některými novými materiály, využití přírodnin
základní dovednosti a postupy při kreativní práci
umět jejich výrobu a jednotlivé postupy samostatně využívat
naučit se nové techniky – (decoupage, kašírování, práce s hlínou)
poznat jaké materiály si opatřit v přírodě a jak je využít při práci
používat materiály při výrobě jednoduchých výrobků k určitým příležitostem (Vánoce,
Velikonoce, Den matek aj.)
naučit se používat fantazii a kreativitu

Výchovně vzdělávací metody:
-

praktické činnosti, především interaktivní metody
názorná ukázka, děti budou pracovat na základě metodických pracovních listů, správné
pochopení postupu a vytvoření kompozice

Naplnění klíčových kompetencí:
-

k učení: děti pracují s novými pomůckami a materiály, dokážou s nimi samostatně pracovat,
své výsledky umí použít v praktickém životě, svůj výsledek porovnávají s ostatními
spolužáky

-

sociální a personální: děti pracují ve skupinách, společně se podílejí na vytváření některých
výrobků, utužují mezi sebou vzájemnou komunikaci, snaží se o vytváření pěkné atmosféry ve
skupině

-

pracovní: dbá na bezpečnost při postupu práce u některých výrobků, používá proto bezpečné
materiály, nástroje a pomůcky, utváření si smyslu pro tvořivost

Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku.
Zpracovala: Olga Myšková
vychovatelka ŠD

