Popis vzdělávacího kurzu
1.

Název vzdělávacího kurzu:

„Buďme Mistry malých nových mistrů"
2.

Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Modul polytechnicko-hudební
Lektoři: Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová

1. „Buďme Mistry malých nových mistrů", modul polytechnicko - hudební, 2,5 hodinová lekce
Prostředky a didaktické pomůcky

Téma: Dřevo a jeho zpracování
Cíl modulu
● seznamovací hra

-

utvořit příjemnou atmosféru v týmu

● evokační smyslová
aktivita

-

● přírodní formy dřeva

-

-

RVP MŠ

počítač, dataprojektor, plátno,
obrazový materiál, odborné
publikace

Dítě a společnost

smysly rozlišit vlastnosti hudebního nástroje podpora osobnostního a sociálního rozvoje

audio přehrávač, notový papír,
tužky, CD, Orffovy nástroje,
digitální piano s příslušenstvím

Dítě a jeho psychika

kreativně využít možností a vlastností dřeva za účelem vzniku hudebního nástroje
osvojit si elementární poznatky o okolním
prostředí a využít je pro další učení a
životní praxi
využít rozdílných pracovních postupů při
tvorbě netradičního hudebního nástroje
osvojit si zacházení s jednoduchými
pracovními nástroji

větvičky, dřevěné korálky,
krabičky, papír, krepový a
hedvábný papír, lýko, nůžky
s kulatou špičkou, lepidlo,
jednoduché pracovní nástroje,
struny, rybářský vlasec, odborné
publikace

Dítě a svět
EVVO

-

● výrobky ze dřeva
> Netradiční hudební nástroje
> Hudebně pohybová hra

-

zvládnout kreativně činnosti konstruktivní
a ozvučit vyrobený hudební nástroj
rozlišit pojmy - na začátku a na konci
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost
a její dokončení
upevnit pracovní návyky
zlepšovat jemnou motoriku
rozvíjet osobní kreativitu

výrobky ze dřeva - obrazová
prezentace, tablet, korálky, špejle,
odřezky, provázky, sisal, papír,
novinový papír, kartony, netkaná
textilie, plata od vajíček,
jednoduché pracovní nástroje,
dřevěné flétny, Panova flétna,
odborné publikace, fotoaparát

Dítě a jeho psychika
Dítě a svět
EVVO

2. „Buďme Mistry malých nových mistrů", modul polytechnicko - hudební, 2,5 hodinová lekce
Téma: Kov a jeho využití
● motivační hra

-

upevnit vztahy ve skupině

● evokační smyslová
aktivita

-

● výrobky z kovu
> Netradiční hudební nástroje
> Hudebně pohybová hra
> Hudební objekt

Prostředky a didaktické pomůcky

Cíl modulu

-

RVP MŠ

odborné publikace, fotoaparát

Dítě a společnost

smysly rozlišit vlastnosti hudebního nástroje (např. strukturu materiálu)
rozlišovat zvuky (vysoký – hluboký)
analyzovat zvuky žesťových / plechových
hudebních nástrojů
třídit zvuky kovových předmětů
podpořit osobnostní a sociální rozvoj

počítač, dataprojektor, plátno,
Orffovy nástroje, tibetské mísy,
ladičky, bicí nástroje, gong,
hudebně odborná literatura,
digitální piano s příslušenstvím

Dítě a jeho psychika

zvládnout kreativně činnosti konstruktivní
a ozvučit vyrobený hudební nástroj
rozlišit pojmy - na začátku a na konci
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost
a její dokončení
upevnit pracovní návyky
zlepšovat jemnou motoriku
rozvíjet kooperaci a spolupráci při
činnostech

nádobí, příbory, klíče, jednoduché
pracovní nástroje, nářadí, alobal
drobný kovový materiál:
zavařeninová víčka, drát, šroubky,
matice
odpadový kovový materiál:
plechovky, tavné pistole, rybářský
vlasec, nůžky, lepidlo, provázky
fotoaparát
kytara s příslušenstvím

Dítě a svět
Dítě a jeho psychika

-

-

-

-

EVVO

3. „Buďme Mistry malých nových mistrů“, modul polytechnicko - hudební, 2,5 hodinová lekce
Téma: Plast a jeho tvarování

Cíl modulu

Prostředky a didaktické pomůcky

Vzdělávací oblast RVP MŠ

● motivační hra

-

upevnit vztahy ve skupině

-

počítač, dataprojektor, plátno

Dítě a společnost

● evokační smyslová aktivita

-

odhalit podstatné a nepodstatné znaky
předmětů
porovnávat zvuky plastových předmětů
podpora osobnostního a sociálního vývoje

-

ukázky různých předmětů z plastu,
obrazové publikace, hudebně
odborná literatura, tablet,
boomwrackers s notovým
materiálem

Dítě a jeho psychika
Dítě a společnost

slánky, izolepy, igelity, lepidlo,
nůžky s kulatou špičkou, petláhve, víčka od pet-lahví,
mikrotenové sáčky, euro složky,
plastový a odpadový materiál,
linoleum, tavná pistole
fotoaparát

Dítě a svět
Dítě a jeho psychika
EVVO

● výrobky z plastu
> Netradiční hudební nástroje
> Hudebně pohybová hra

-

-

-

uplatnit konstruktivní způsoby seskupování, řazení, násobení, spojování,
vrstvení
zvládnout pracovní techniky spojování
(nalepování, slepování, proplétání),
tvarování (skládání)
jednotlivé části složit v celek
rozlišit pojmy - na začátku a na konci
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost
a její dokončení
rozvíjet jemnou motoriku a manuální
činnost
využít rozdílných pracovních postupů při
zpracování plastových materiálů
mít povědomí o významu životního
prostředí pro člověka, nakládat vhodným
způsobem s odpady

4. „Buďme Mistry malých nových mistrů“, modul polytechnicko - hudební, 2,5 hodinová lekce
Téma: Textil a jeho proměny

Cíl modulu

Prostředky a didaktické pomůcky

RVP MŠ

● motivační hra

-

upevnit vztahy ve skupině

-

počítač, dataprojektor, plátno,
fotoaparát

Dítě a společnost

● hudebně pohybová hra
> Dirigování s šátky
> Příběh o čarodějnici

-

třídit, seskupovat a přiřazovat předměty
a hudební nástroje podle materiálu, výšky
a barvy tónu
rozumět a používat základní pojmy
označující velikost (malý - velký, větší –
menší, nejmenší – největší)
třídit a kombinovat zvuky
reagovat na dirigentská gesta
učit se tvůrčímu přístupu při práci
s netradičním materiálem
rozvíjet kooperaci a spolupráci při
činnostech
podpora osobnostního a sociálního vývoje

-

textilní materiál, polštáře, šátky,
odborné metodické publikace,
digitální piano s příslušenstvím,
Orffovy nástroje, bonga, jambe,
orientální hudební nástroje

Dítě a jeho psychika
Dítě a společnost

pochopit souvislosti mezi výsledným
produktem a fázemi, které mu předchází
třídit a kombinovat zvuky
rozvíjet skupinovou kreativitu
slovně, hudebně a technicky vyjádřit
svoje jednoduché nápady (hudební motivy)
upevnit vztahy ve skupině
rozvíjet kooperaci a spolupráci při
činnostech

-

tablet, obrazový materiál, motivační
text Krtek a kalhotky, Orffovy
nástroje, netradiční hudební
nástroje
textilní materiál, plsť, nůžky, papír,
lepidlo, sešívačka, dírkovačka,
lepicí pistol, šicí potřeby

Dítě a psychika
Dítě a společnost
Dítě a svět
EVVO

-

● hudební pohádka
> Krtek a kalhotky
skupinová práce

-

-

