Zpráva z projektového dne Za tajemstvím pohádkového lesa
Klíčová aktivita č. 4 v rámci projektu „Společně!“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322

Projektový den se konal dne 13. 6. 2018 ve Skalka family parku Ostrava a Planetáriu Ostrava.
Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu:
Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (25 dětí + 4 pedagogové)
Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (20 dětí + 2 pedagogové)
Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (25 dětí + 3 pedagogové)
Za tajemstvím z pohádkového lesa jsme se vydali s projektovými batohy i větrovkami, které děti dostaly
jako dárek a mohly jej na místě vyzkoušet z důvodu dopoledního chladnějšího počasí. Po snídani a přivítání
s učiteli a kamarády z polské mateřské školy nastal čas přípravy na interaktivní hru. Před začátkem nás
navštívil štáb Televize Polar za účelem provedení reportáže z probíhajícího projektu. Děti byly rozděleny
do sedmi skupin s cílem pracovat v jazykově smíšených družstvech. Jako rozlišovací znak byly zvoleny
symboly ze známých pohádek Sněhurka, Popelka, Perníková chaloupka, Bolek a Lolek, Máša a medvěd,
Červená Karkulka,… V doprovodu organizátorů a jednoho pedagoga absolvovaly cestu Pohádkovým
lesem. Na pěti stanovištích plnily úkoly spojené s tématem vybraných pohádek.

Děti měly za úkol:
- vytáhnout oříšek ze zvonečkové truhly,
- koordinovaným pohybem dojít v zástupu od stromu ke stromu,
- zdolat ve dvojicích překážkovou dráhu,
- všímat si rozdílů, co nepatří do lesa, aneb nesmysly v lese,
- reagovat na slovní pokyn „Jeníček x Mařenka“ pohybem,
- vnímat hmatem, zrakem a sluchem vybrané podněty v lesním porostu.
V závěru hry byly odměněny maskotem Skaláčkem a chystaly se splnit úkol poslední, najít a pohladit
veverku, kterou v lese neviděly. Překvapením byla možnost pohlazení veverky v areálu dětského koutku –
veverka tam skutečně byla (plyšová) .
Poté byly na programu volné hry s využitím atrakcí herního parku, oběd, předání účastnických listů, loučení
a poděkování organizátorům ze Skalka family parku za přípravu aktivit.

Ve 14.00 hodin následoval odjezd Mateřské školy z Głubczyc do Planetária Ostrava na projekci pořadu
„Červená Karkulka a babiččin dalekohled“ v polštině. Čeští účastníci přijeli do planetária po první skupině
cca do 35 minut. Návštěva projekce tematicky navázala na pohádkový les. Po skončení nastal čas na
společné foto a loučení.

Díky projektu se prohloubily přátelské vztahy mezi pedagogy, děti měly příležitost vzájemně se seznámit
a prožít čas her i poznávání „Společně!“. Odjížděli jsme všichni spokojení a plní dojmů z prožitého dne.
V Ostravě dne 14. 6. 2018
Za tým všech účastníků: Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.

