
Věk: od 4 let
Délka: 8 modulů
Počet pedagogů: 
 dle zařízení a modulu
Partnerské zařízení: ano

Pečeme zusammen

Cíle projektu:
• poznávání kultury sousední země (nejen gastronomické!)
• společné setkání rodičů, dětí a pedagogů v sousední zemi
• výměna zkušeností
• mediální/virtuální setkávání
• sestavení dvojjazyčné kuchařky ze společných receptů - výsledný produkt  projektu

Materiál: 
• časopisy
• pastelky
• papír
• vlastní recepty
• potraviny na piknik
• recepty
• PC, tiskárna
• fotodokumentace

Příprava exkurze:
• ujasnění možnosti přístupu do provozního zařízení
• pamatovat na možné alergie u dětí (např. oříšky, jablka, mouka – lepek)
• při společném pikniku dvojjazyčně vyznačit alergeny!

Příprava návštěvy partnerského zařízení
• nezapomenout na doklady a připojištění do zahraničí!
• uvést a ujasnit zodpovědnost za děti
• informovat, motivovat a zapojit rodiče a prarodiče
• zorganizovat setkání pedagogů partnerských zařízení
• navázat kontakt s tiskem

Realizace:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

úvod k tématu „Jídlo“
• povídání o kultuře, tradicích a zvycích doma
• seznámení s kulturou, tradicemi a zvyky “sousedů”
• objasnění původu potravin (z pole/statku až na talíř)
• Co nám chutná všem?

jazyková animace v domovském zařízení (MŠ, ZŠ, aj.)
• slovní zásoba k tématu „Jídlo“
• hry, písně, např. „Jedna, dvě, Honza jde“ nebo „Backe, backe Kuchen“

pečení s dětmi dle tradičních receptů obou zemí v domovském zařízení
• sbírání oblíbených receptů
• fotodokumentace

exkurze do místní pekárny, kuchyně (vhodné pro větší počet dětí)
• alternativně: návštěva v domácnosti, např. babiččina kuchyně 
   (vhodné pro menší počet dětí)
• fotodokumentace

návštěva partnerského zařízení, alternativně: setkání na půl cesty
• setkání rodičů s dětmi, pedagogů, popř. provozního personálu 
   (např. paní kuchařka), výměna receptů, výměna zkušeností
• společný piknik
• jazyková animace
• fotodokumentace, optimálně: přítomnost regionálního tisku
• alternativně: lze spojit s modulem 6

setkání pedagogů obou stran (optimálně za přítomnosti medinauta)
• plánování, příprava a realizace společného projektu
• výměna zkušeností
• alternativně: společný kurz vaření s dětmi
• fotodokumentace, optimálně: přítomnost regionálního tisku

realizace konečného produktu:
• vydání společné dvojjazyčné kuchařky 
   (tisk dle vlastních představ a finančních možností: 
   samotisk, tiskárna, vydavatelství, …)
• použití fotografií z celého projektu
• prezentace v médiích (např. regionální tisk)

mediální/virtuální setkávání, prezentace:
• příprava a realizace v domovském zařízení
• společná komunikace přes média: pošta (výměna obrázků a receptů   
   s partnerským zařízením), email, skype, …

Tipy:
Společná kuchařka může být vhodným dárkem k různým 
příležitostem nebo vzpomínkou na (před)školní čas.
Lze ji prodávat při různých akcích organizovaných zařízením 
(např. letní oslava, ukončení školního roku, vánoční trh)

Alternativa:
• Zvolením jiného tématu, např. poznávání květin, rostlin, zvířat, můžete s dětmi vyrobit 
   vlastní herbář či atlas zvířat. Obsah jednotlivých modulů pak přizbůsobíte tématu 
   projektu.
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