Kroužek KREATIVNÍ MYSL podporuje kreativní myšlení dětí, rozvoj techniky duševní práce, motoriky, a
buduje vztah k estetice. Součástí programu jsou témata jako recyklace, media, historie nebo architektura.
Záměrem programu je naučit děti myslet v souvislostech, rozvíjet měkké dovednosti napříč různými
technikami. Výstupem je pak výrobek, který si děti mohou odnést domů.

Jak to funguje?
Se školou dohodneme den a čas konání kroužku. Ten následně vypíšeme na našich webových stránkách,
kde mohou rodiče své děti na kroužek přihlásit. Pedagog současně obdrží naše propagační materiály
(informační letáky), které může předat rodičům a dětem, aby je o kroužku informoval. Před začátkem první
hodiny od nás učitel obdrží veškeré materiály, které s dětmi na hodinách využije a přístup do svého účtu,
kde nalezne instruktážní videa a návody k jednotlivým lekcím. Následně už jen stačí si hodinu s dětmi užit!

Základní informace o kroužku:
 Kroužek je určen dětem od 8 do 12 let. Starší i mladší děti se mohou přihlásit po dohodě
s pedagogem.
 Lekce probíhají 1x týdně, celkem 10 lekcí za pololetí (děti je možné přihlásit i v průběhu, do
naplnění kapacity). Lekce neodpadají, každou lekci nahradíme.
 Lekce trvá 90 minut a je rozdělen na dvě části. První 20 – 30 minutová část je věnována
aktivizačním hrám, které děti naladí na druhou část činnosti. Druhá část 60 minutová část je
věnována tvoření, které tematicky navazuje.
 Počet dětí na kroužku v rozmezí 8 – 15 dětí.

Na co se mohou děti těšit?
 Malba bublifukem
 Mozaika ze sklíček

 Cizokrajné květiny z PET lahví
 Malba pěnou na holení

 Lapač snů z bavlnek
 Ilustrace vlastní knihy

A mnoho dalšího!

Cena:
1845 Kč/ 10 lekcí – cenu je možné spolufinancovat z grantů a šablon, rádi Vám
budeme nápomocni

Cena zahrnuje:
 ohodnocení učitele (315 – 515 Kč/lekce)
 materiál na tvoření
 pravidelné informace pro rodiče

 odměny pro děti (odznaky, certifikáty atp.)
 programovou přípravu
 spoustu zábavy:-)

ODKAZY NA STAŽĚNÍ PROPAGACE:
https://www.vedanasbavi.cz/ke-stazeni

https://www.vedanasbavi.cz/

