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V tomto projektu se snažíme sledovat rozvoj dětí a překonávat bariéry národnostní, sociální a kulturní. Multikulturní
výchova představuje v mateřské škole výchovu, která akceptuje obyčeje a zvláštnosti všech národností.
Projekt dá dětem prostor seznamovat se se svým okolím, ale i rozšiřovat hranice jejich poznání a prohlubovat je o smyslové
prožitky.
V projektu budeme putovat s maskoty – maňásky pejskem Barykem a vlaštovkou Mínou po Zeměkouli. Průvodci budou milí
a zvídaví, vlaštovka bude krom kontinentu Afriky velký popleta.
Postupně se seznámíme s jinými zeměmi světa, jejich národnostmi, zvyky a způsobem života. Ochutnáme některé tradiční
pokrmy.
Projekt bude časován přibližně po měsíci až dvou.
Záměr projektu:
Dát dětem možnost získávat nové poznatky z různých zemí různými smysly, prožívat radost z objeveného a nepoznaného ve
světě. Vytvářet základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu pro schopnost být sám sebou. Vytvářet představu o různorodosti
světa, snažit se pochopit a přizpůsobit chování v naší skupině dětí a dotvářet představu o odlišných kulturách jednotlivých
světadílů.

SPECIFICKÝ CÍL

DÍLČÍ
VZDĚLÁVACÍ
CÍLE

Vnímat, že svět má svůj řád, že je
rozmanitý a pozoruhodný.
Těšit se z hezkých a příjemných
zážitků.

Vnímat různost literárního díla –
příběh x pohádka

•

Osvojit si, elementární poznatky o
okolním prostředí, které jsou dítěti
blízké, zajímavé a využitelné pro další
učení a životní praxi.

Poznávat symboly naší republiky
Zdokonalovat ½ takt, pohybovat
se v rytmu

•

Sluchově rozlišovat jednotlivé
nástroje

•

Já jsem muzikant – p. Urbánek
návštěva hudebně dramatického
divadla

Vnímat rozdíl ½ a ¾ rytmem,
pohybovat se rytmicky, zpívat v
rytrmu
Poznávat historii a symboly naší
státnosti

•

Česká beseda - polka x
valčík

Vnímáme rytmus

•

Staré pověsti České

Jsme soustředění

Švédský stůl – výběr jídel
při obědě
Země Eskymáků – Grónská
zem
Stavba věže v Pise

Zvládáme sebeobsluhu

Rozdělení
Česká
republika

Zachytit a vyjádřit své prožitky.

ČINNOST

Úvod do tématu: pohádka
Baryk a vlaštovka, Výroba
mapy – zeměkoule, způsoby
cestování,…
Česká republika vlajka, poslech
české hymny, tradiční tance,
Kalamajka

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z
KOMPETENCE
Soustředěně posloucháme a
rozumíme čtenému

Zvládáme základní pohybové
dovednosti a prostorovou
orientaci
Posilujeme národní povědomí
Rozlišujeme sluchem

•

Evropa

Vnímat, že svět má svůj řád, že je
rozmanitý a pozoruhodný.

Vybíráme očima, saháme na
vybrané

•

•

Prožívat radost ze zvládnutého a
poznaného.
Zachytit a vyjádřit své prožitky,
rozvíjet fantazii.

Poznávat, že lidé se dorozumívají
i jinými jazyky a že je možno se
jim učit
Dodržovat hygienu při přípravě
jídel
Rozlišit literární žánr

•
•

Poznávat různé materiály a jejich
vlastnosti

Vnímáme odlišnosti
nebouráme

Stavba Eifelovy věže

•

Pečeme pizzu

Poznáváme chutě

•

Návštěva u Pinoccia

•

Italská mozaika – papírový
obraz, vytrhaný

Poznáme jiného dětského
hrdinu
Rozpoznáváme různost
výtvarné techniky

Rychle se orientovat v prostoru

•

Dodržovat pracovní postup

•

DH: Pařížské klenotnictví –
v Paříži – papírové kuličky
sbíráme kolíčkem
V zemi větrných mlýnů

třídíme

Soustředěně pracujeme

•

Afrika

Asie

Vyjadřovat se prostřednictvím
hudebních a hudebně – pohybových
činností, zvládat základní hudební
dovednosti vokální i instrumentální.
Projevovat zájem o nové věci,
dotazovat se při neporozumění.
Naučit se krátké texty, používat
souvětí.
Projevovat zájem o nové věci,
dotazovat se.
Postupovat a učit se podle pokynů a
instrukcí.

Překonávat obavy z nezvyklých
poloh

•

Šamanský týden - bubny
Afrika

Slyšíme rytmus

Rozvíjet souvětí

•

Poznáváme zvířata

•

Máme rádi zvířata – zvířata
z Afriky- zvířecí týden
Rybí trh – situační scénka

•

Závody v Rikšu - Katka

Rozšiřovat slovní zásobu –
použití sloves
Rozvíjet manuální zručnost

•

Cestománie – krátké video

Koordinujeme pohyb –
zapojení vnitřních svalů
Souvisle hovoříme

•

manipulujeme

Dodržet hygienu při přípravě jídla

•

Výroba sushi – z rýže, výroba
klobouků
Čínský restaurant – čaj, nudle hůlky

Domlouváme se,
spolupracujeme
Orientujeme se v přírodě

Nestydíme se

•
•

Amerika

Podílet se na organizaci hry a činnosti.

Poznávat jinou řeč - angličtina

•

Baryk v mekáči

•

Indiánský týden - šipkovaná

•

Vnímat a rozlišovat pomocí všech
smyslů.

Poznávat přírodních znaků a
symbolů
Poznávat pracovní postupy
výroby
Poznávat pracovní postupy
výroby
Využívat tvůrčí a výtvarné
techniky, experimenty
s netradičními technikami–
tupování,..

Cestujeme za čokoládou – výlet
Tábor
Čokoládové fondue

Pojmenujeme smysly

Hrajeme si na malíře – technika
inpresionistů

Rozlišujeme výtvarné umělce –
malíře, jejich rukopis

•
•

•

Jsme sebejistější

Austrálie

Postupovat a učit se podle pokynů a
instrukcí.
Zvládnout základní pohybové
dovednosti, koordinovat lokomoci a
další pohyby těla.

Dodržet čistotu při práci

•

Bumerang z Austrálie

Popisujeme svou práci

Začlenit i nejml.věkovou skupinu

•

Klokani taky umí skákat –
závody ve skoku v pytli

Držíme správně tělo

•

Země pejsků - canisterapie

Osvojujeme si novou techniku,
uklízíme si pracovišti

Karneval – zvířátka z celého
světa
Cesta do pravěku – výstava ve
třídě, vyprávění, práce s knihou
Z.Buriana
Tajemství našeho těla –
komponovaný pořad o těle,
návštěva v Drahlíně

Pohybujeme se delší dobu

Muzeu hudby – Praha Smíchov
hudba z různých světadílů

Vnímáme hudební nálady

Poslech cizího jazyka + poslech
opery – J.Verdi – La Traviata

Vnímáme jiné tempo řeči

•

Jiné oblasti

Užít si radosti z činností

•

Snažit se napodobit tvar dinosaura
v kresbě

•

Poznávat funkce jednotlivých
orgánů

•

Držíme správně pastelky
Pojmenováváme orgány

•
Vnímat umělecké a kulturní podněty a
hodnotit svoje zážitky

Poznávat různé druhy hudby

•

Vnímat operu jako jiný druh
sdělení

•
•
•
•
•

