
 

 

Objevy ve školní zahradě – informace pro MŠ 
Muzeum Říčany připravuje projekt zaměřený na výuku metodou Tvořivé hry v zahradě MŠ.  
 
Metoda tvořivé hry je zaměřená na poznávání různých druhů materiálů pomocí volné tvorby dětí.  Pedagog 
nepředkládá šablony a postupy výrobků, ale vytváří prostředí, ve kterém děti mají volně k dispozici mnoho 
různých, převážně přírodních materiálů, se kterými si děti hrají, experimentují a zkoušejí vyrábět, co je 
samotné napadá.  
 

Co nabízíme: Workshopy pro pedagogy přímo ve školce 

- zaměříme se na metodu tvořivé hry v zahradě MŠ 
- zapůjčíme škole na měsíc pomůcky, aby si je učitelé mohli vyzkoušet s dětmi 

Podrobný popis workshopů (navazují na sebe, nelze objednat samostatně): 
Workshop Výuka v zahradě metodou Tvořivé hry (4 hodiny, školka a zahrada)  

Workshop bude realizován v prostředí školky a zahrady, v čase, který bude školce vyhovovat. 
Povede ho odborný lektor muzea. Na úvodní prezentaci, která představí metodu Tvořivé hry, bude 
navazovat ukázka konkrétních aktivit ve školní zahradě. Součástí workshopu bude i práce ve 
skupinách, ve kterých učitelky zanalyzují současné využívání zahrady. 

Workshop Sdílení zkušeností z výuky metodou Tvořivé hry venku (4 hodiny, školka)  
Sdílení zkušeností pedagogů s realizací vlastní výuky Tvořivé hry venku. Cílem workshopu bude též 
domluvit, jak zahradu sdílet, udržovat, co by se dalo v zahradě změnit, aby se v ní dalo lépe 
pracovat, nastavení pravidel. Po workshopu bude s ředitelkou školky konzultováno, jak může 
školka se získanými zkušenostmi dále pracovat. 
 
 

Letní škola (2x8 hodin) – Téma: Tvořivá hra v zahradě MŠ  
Letní škola umožní sdílení zkušeností mezi pedagogy z různých škol a lektory. Dva dny budou 
probíhat na Říčanské hájovně a v okolí, bude zajištěna exkurze do blízké zahrady MŠ. První den 
bude zaměřený na zlepšení dovedností učitelek – ukázka dalších aktivit, druhý den bude probíhat 
sdílení realizovaných změn a aktivit v zahradách a workshop na zaměřený na vymýšlení dalších 
aktivit.   

 
Časová dotace: 2 x 4 hodiny (v odpoledních hodinách (dle dohody), cca měsíc po sobě) 
 
Kde:  ve školce a školkové zahradě  
Kdy:  podzim 2020 a jaro 2021 (upřesníme podle zájmu škol a kapacity lektorů) 
Počet účastníků: 5-15  (u malých školek je možné spojit workshop pro dvě školy) 
Cena:  zdarma (hrazeno z financí projektu)  
Jak se můžete přihlásit:  mateřskou školu přihlašuje ředitel/ředitelka školy, termíny a podrobnosti 
domluvíme na osobní schůzce 
 
Kontakt: Ing. Alžběta Macková, alzbeta.mackova@muzeum.ricany.cz, 737 673 155 
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