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„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky.
Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“
Albert Einstein

Cíl projektu:






rozvoj dětské fantazie a kreativity
vzbudit zájem o nové zážitky a s nimi spojené informace
naučit děti spolupráci a lepší komunikaci
motivovat děti hledat kolem sebe přátelství, úsměv, toleranci k druhým, vlídná slova
propojit téma pohádky se všemi předměty ve škole

Časová náročnost:

projekt je dlouhodobý a je rozpracován do 10 měsíců školní docházky

Místo realizace:

prostory školy, okolí školy, výjezdové akce školy, besedy atd.

Formy práce:

individuální, skupinové, hromadné

Metody práce:

kreslení a malování, přednášky a besedy, vycházky do přírody, hledání
informací v knihách, encyklopediích, časopisech, internetu, zábavné
hry a soutěže, školní výuka

Očekávaný výstup:

rozvoj znalostí - dozvídat se nové informace a umět s nimi pracovat,
mít povědomí o pohádkách i pohádkových postavách, tvořivě pracovat
s fantazií, umět naslouchat, vyprávět a spolupracovat s ostatními

Plán práce:

ZÁŘÍ – KOLIK MAŠLIČEK MÁ DRAK
 Dračí písničky: Když draka bolí hlava – K. Gott, Ch. E. Gottová, Draka bolí zub – Draci Šumperk (HV)
 Dračí soutěže – plnění siláckých disciplín, početní a didaktické hry (TV, M, VL, PRV, PŘ)
 Čtení pohádek o dracích, výroba draků (ČJ, VV, PČ)
 The Dragon Crown, My friend is a monster – pohádkový příběh, který bude děti provázet celý šk.
rok (AJ)
 Drakiáda – zábavné odpoledne s pouštěním vlastních draků

ŘÍJEN – VÝPRAVA ZA PANEM MACOURKEM
 Rozbor vybraných pohádek a příběhů – např. Žofka, Mach a Šebestová, Arabela, Tři mušketýři (ČJ,
VL)
 Písně: Mach a Šebestová – Maxim Turbulenc, opička Žofka zpívá umbábá, Arabela – Pozvání do Říše
pohádek – znělka (HV)
 Pohádkové soutěže ve škole i v přírodě – slovní úlohy, kolektivní hry (M, PRV, PŘ, VL, TV)
 Výroba záložek do knih (VV, PČ)
 Výprava do MK Velké Meziříčí – Macourek

LISTOPAD – DO LESA I ZA POPELKOU
 Povídání o lesních zvířatech – pohádka O zlé koze + slovní úlohy se zvířaty (PRV, ČJ, M)
 Výroba zvířat (liška) z přírodnin a jiných materiálů (VV, PČ)
 O Popelce – převyprávění pohádky, práce s dějem i textem, didaktické využití v různých
předmětech (ČJ, M, PRV, PŘ, INF)
 Nacvičování vánoční besídky Popelka – divadlo s dětmi
 Little Red Ridding Hood (Červená karkulka) – práce s textem (AJ)
 Návštěva místní knihovny – program pro děti

PROSINEC – S ČERTY NEJSOU ŽERTY
 Pohádkové příběhy s čerty + výroba čertíků, andělů a Mikulášů (VV, PČ)
 Čertování – zábavné dopoledne plné didaktických her (M, ČJ, PRV, PŘ, VL, TV)
 Uspořádání vánoční besídky
 Vánoční pohádkování – děti vymýšlí pohádkové příběhy na text koledy, zpěv koled a vánočních písní
(ČJ, HV)
 Christmas – tematická hodina (AJ)
 Vánoční pohádky – čtení, poslech, video; pohádka: S čerty nejsou žerty (ČJ, VV, PČ)
 Koledování po obci

LEDEN – DO KRÁLOVSTVÍ LEDU
 Čtení zimních pohádek – např. O 12 měsíčkách, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Zimní království,
Ledové království – jejich tematické využití (ČJ, M, VL)
 Příběh Tří králů – lidové zvyky, píseň: My tři králové jdeme k vám (HV, ČJ, VV, PČ)
 Pohádkové zimní olympijské hry – pětiboj (TV)
 Kreslení a výroba postaviček z pohádek (VV, PČ)
 Snow White and The Seven Dwarfs (Sněhurka a 7 trpaslíků) – práce s dílem (AJ)

ÚNOR – AŤ ŽIJE KARNEVAL ANEB POHÁDKOVÉ RADOVÁDKY
 Povídání o masopustu, výroba masek, škrabošek – výtvarná soutěž (VL, PČ, VV)
 Ilustrace různých pohádek – Hrnečku vař, O velké řepě, O perníkové chaloupce – převyprávění,
práce s dějem, didaktické využití v různých předmětech (ČJ, M, PRV, PŘ, INF)
 The Gingerbread Man (Perníček) – práce se slovní zásobou (AJ)
 Karnevalový rej – zábavné dopoledne (TV)
 Píseň: Skákal pes – Mixle v piksle (HV)

BŘEZEN – CESTUJEME ČASEM DO MINULOSTI
 Pohádky a příběhy o historii – Hledání rozdílů mezi pohádkou a pověstí (VL, ČJ)
 Březen – měsíc knihy – beseda o knihách (děti nosí své nejoblíbenější pohádkové knihy) (ČJ, AJ,
PRV, PŘ, VL, INF)
 Probouzíme přírodu, Velikonoce – tradice, příběhy (ČJ, PRV, PŘ)
 Za Budulínkem – převyprávění pohádky, práce s dějem i textem, didaktické využití v různých
předmětech (ČJ, M, PRV, PŘ, INF)
 Píseň: Budulínek – Štístko a Poupěnka, Operka Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – Budulínek (HV)
 Goldilocks and the Three Bears (Zlatovláska a tři medvědi) – práce s příběhem (AJ)
 Beseda s rodákem

DUBEN – CESTA DO SVĚTA KOUZEL A MAGIE
 Čtení pohádkových kouzelných příběhů a práce s nimi – Malá čarodějnice, Saxana, O mlýnku
všechnodám, O mluvícím stromě (ČJ, VV, PČ, VL, INF)
 Kreslení, výroba a popis čarodějnic a jejich kouzelných lektvarů (VV, PČ, M, ČJ)
 Čarodějnický rej (TV, HV)
 Den země – ekologická soutěž (PŘ, PRV)
 The Princess and the Frog – The Frog King (Žabí princ) – rozšíření slovní zásoby (AJ)

KVĚTEN – MĚSÍC LÁSKY
 Květen – čtení pohádek o lásce (ČJ, VV, PČ, PRV, PŘ, VL)
 Čtení pohádky O Šípkové růžence a Sůl nad zlato – tvorba zakletého hradu (ČJ, VV, PČ, VL)
 Sleeping Beauty (Šípková Růženka) – práce s pohádkou (AJ)
 Den matek – výroba srdcí a dárečků pro maminky (VV, PČ, INF)
 Hrajeme si – soutěživé odpoledne v Knihovně VM, lidové pohybové hry

ČERVEN – CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
 Den dětí – pohádkové cvičení a soutěže v přírodě (TV, M, VV, PČ)
 Blíží se prázdniny – pohádky o cestování, o dobrodružství (ČJ, PRV, PŘ, VL, INF)
 Pohádková noc ve škole
 Rozloučení se školním rokem

