Název projektu: Podané ruce
Cílová skupina: školní družina ZŠ Šenov, Dětský domov na Vizině, Slezská Ostrava
Délka trvání: školní rok 2008/2009
Časové vymezení realizace:
• říjen – prosinec – dopisování
• leden – únor – maškarní rej
• květen – návštěva DD
• červen – společný výlet
Cíl: cílem tohoto projektu je seznámení dětí ze ŠD a DD, realizace společných akcí, rozvíjení
kompetencí komunikativní, sociální a interpersonální a občanské.
Projekt je realizován ve třech etapách:
1. etapa – Dopis kamarádovi
Za pomoci vychovatelů děti vytvoří „na dálku“ dvojice, které si budou dopisovat. V první
části této etapy děti napíšou něco o sobě, o svých zájmech a zálibách. V druhé fázi dopisování
si děti kromě dopisů posílají obrázky z DD a ŠD. Dopisy jsou odesílány hromadně. Součástí
dopisování může být kromě kresby či malby z DD a ŠD výtvarná či rukodělná činnost
v podobě vytváření vlastních dopisních papírů, obálek, vánočních blahopřání a dárečků.
2. etapa – Maškarní rej
Děti si připraví masky dvojic pohádkových nebo večerníčkových bytostí, (Káťa a
Škubánek, Štaflík a Špagetka, Bob a Bobek, Křemílek a Muchomůrka, Runcajs a Manka, Jája
a Pája apod.) se kterými se představí na společném karnevale pořádaném v prostorách ZŠ
Šenov. Vychovatelé v pohádkových maskách připravují soutěžní a občerstvovací stanoviště.
•
•
•
•
•
•
•

Občerstvení u Ježibaby – perníčky, sladkosti
Osvěžení u Černokněžníka – druhy lektvarů = nápojů
Hádanice u Krakonoše – poznávání známých rostlin a zvířat
Princezniny korále – navlékání korálků (zhotovené korále si děti mohou
nechat)
U Popelky – soutěž ve třídění semínek a plodů
Volenka u Víly – taneční soutěže
Princův lov – soutěž v hodu na cíl

Děti po setkání vytvoří pohádkové dvojice, které se představí a následovně se vydají na
soutěžní stanoviště. V průběhu probíhají společné stmelovací a kolektivní hry. Na závěr
proběhne volná taneční zábava.
3. etapa – Návštěva DD
Děti, které se nejvíce účastnily dopisování a byly aktivní v rolích hostitelů, se vydají na
návštěvu do dětského domova.
4. etapa – Společný výlet
Celý projekt završí společný výlet na sportovní hřiště Relax v Šenově, kde bude pro děti
nachystáno občerstvení a soutěží i zábavný program.
vypracovala: Mgr.Andrea Štefková
vychovatelka školní družiny ZŠ Šenov

