
Věk: 3-8 let
Délka: 8 modulů
Počet pedagogů: 2-3
   Partnerské zařízení: 
   není podmínkou

Mise – pohádky – média  

Cíle projektu:
• přeshraniční výměna na téma pohádky ze sousední země
• příprava, realizace a dokumentace pomocí analogových a digitálních médií
• prezentace nově naučeného prostřednictvím uvedení pohádky

Materiál: 
• knihy (zpěvníky), audioknihy 
• obrázky, látky, výtvarné potřeby, hudební nástroje
• přístroje pro pořizování fotografií, videí a audionahrávek, 
   programy na střih, internet/e-mail 

Idea projektu:
Děti mají rády pohádky a příběhy a zajímají je nové věci. Na základě tohoto oblíbeného tématu 
by měl projekt ukázat rozmanité mediální varianty, jak je možné se tématem pohádky zabývat. 
Zároveň chce děti podnítit k tvůrčí činnosti  - k vytvoření vlastní, autorské pohádky, 
kterou na závěr projektu uvedou. 

Realizace:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

• seznamování dětí s pohádkami sousední země (předčítání knih, zpívání 
   písniček z pohádek, prohlížení obrázků, poslech rozhlasové hry, audioknihy)
• společné zamyšlení se nad poučeními, obsaženými v pohádkách
• u pohádek známých v obou zemích se nabízí porovnat obě verze
• vybrat s dětmi pohádku, se kterou budeme dále pracovat
• vybrat přístroje, které budeme v projektu používat (jak fungují? kdo je zná?...) 

• jazyková animace na téma pohádka, s využitím slovní zásoby z vybrané 
   pohádky (např. popis postav, jejich vlastností, promluvy postav, aj.) 
• nácvik scén pohádky, zapojit nově naučená slovíčka 
• společně vybrat scény, které se budou později přehrávat 

• opakování slovíček z modulu 2, rozšíření slovní zásoby pomocí jazykové animace
• nastudovat a upevnit scénky (sestavit si malý scénář)
• seznámit děti s přístroji a ukázat jim, jak se používají 
• děti pořídí první snímky nebo nahrávky (fotografie nebo krátké videosekvence) 
   k dokumentaci procesu vzniku pohádky
• dílčí výsledky mohou být představeny rodičům (na nástěnce nebo emailem) 

• opakování, další rozvinutí slovní zásoby a scénáře
• výroba kostýmů a kulis, promyšlení scénáře, nastudování celé pohádky 
   nebo kombinace živého vystoupení s poslechem rozhlasové hry (dle časových 
   možností a věku dětí), doprovod na hudební nástroje (děti a pedagogové) 

• ukázat dětem další možnosti používání přístrojů a techniky, 
   např. úprava fotografií, střih zvukového záznamu,…)
• opakování nazkoušených scének, děti vše za podpory pedagogů 
   souběžně dokumentují 
• prezentace dílčích výsledků (představení vývoje projektu v čase)

• vytvoření pozvánky na připravované představení (výběr z dosud pořízeného 
   dokumentačního materiálu)
• pozvánky je možné rozeslat poštou nebo digitálně (email, skype)
• pozvat partnerské zařízení, ostatní děti ze školky, (pra)rodiče, regionální tisk

• uvedení pohádky, popř. vybraných scén z pohádky a představení dokumentovat 
• prezentovat dílčí výsledky projektu (např. výstava fotografií procesu vzniku 
   pohádky, poslech zvukových nahrávek - reportáž, rozhovory s „herci“)

Modul 8 • společné vyhodnocení projektu 
• zpracování výsledků dokumentace pro děti a vlastní zařízení, příp. pro děti 
   z partnerského zařízení, rodiče, tisk, eventuálně zřizovatele a poskytovatele 
   finančních prostředků  
• promyslet spolu s dětmi, jak výsledky projektu dále využít (např. k výzdobě 
   společných prostor, dárky rodičům atd.)

Tipy:
• Pokud projekt realizujeme paralelně s partnerským zařízením, je třeba předem domluvit 
   rámec realizace, především společné termíny. Představení můžeme zkombinovat 
   s návštěvou v sousední zemi.
• Lze zapojit rodiče - mohou pomáhat s výrobou kostýmů, 
   přípravou pomůcek na jazykovou animaci, při tvorbě 
   hudebního doprovodu.

Alternativy:
• Podíl jazyka při představení může být různý, scénky mohou být pantomimické 
   nebo založené na jazykové animaci.
• Návštěvu sousední země lze uskutečnit i bez partnerského zařízení, např. v 2. modulu, 
   k seznámení dětí s dalšími pohádkami (návštěva knihovny, divadelního představení, 
   muzea/výstavy pohádek).

Autorky, autor:
Anne Bartusiak
Milan Podpera

Milada Vlachová


