Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
zasílám informační leták s nabídkou polytechnické aktivity projektu IKAP pro Vaši mateřskou školu.
Jedná se o POLYTECHBUS přímo ve vaší škole (interiér či exteriér dle počasí). Aktivity jsou zcela
zdarma a od zahájení realizace na jaře 2019 se těchto aktivit zúčastnilo již více jak 100 tříd MŠ.
V první řadě si uvědomujeme, že aktivita musí v této době být bezpečná a realizovatelná v kontextu
všech nařízení a učinili jsme potřebná opatření, aby se děti a jejich paní učitelky mohly aktivit bezpečně
účastnit. Kolegové z PolyTechBusu budou např. vždy přijíždět pouze s aktuálním negativním testem na
přítomnost koronaviru.
AKTIVITA POLYTECH BUS: PROGRAM MOBILNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
• Program může být realizován na zahradě nebo ve škole (tělocvičně či v běžné třídě, bez
koberce, s přístupem k elektřině a vodě).
• 90minutový blok tvoří 3 stanoviště x 30minut pro třídu max. 30 dětí. Každé dítě projde všemi
třemi stanovišti. V jeden den je možné realizovat více bloků pro více tříd. (Například od 9,0010,30 1. třída a 10,45 do 12,15 2. třída.)
• Dílny vedou tři mistři, kteří děti seznamují s materiálem, výrobními postupy, nástroji, nářadím
i řemesly.
• Co se týče níže uvedené nabídky, budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc, nicméně je
možné, že ne vždy bude možné uspokojit veškeré požadavky, zvlášť při vysoké poptávce.
• Nabídku aktivit na stanovištích si můžete libovolně nakombinovat:
-

Výroba bublifuku z drátu
Výroba svíčky z parafínových vosků
Výroba keramického stojánku na párátka
Výroba dřevěné mozaiky/obrázku v rámečku
Sázení květiny do květináče
Stavba malé cihlové ohrádky z minicihel?
Šití malé hadrové panenky
Výroba dřevěného suvenýru (knoflík, korálek apod.)
Nově robotika - co? Základy robotiky s jednoduchou LEGO robotickou stavebnicí (robot Vernie)
Sestavení jednoduchého elektrického obvodu

Pro objednání termínu v období 2/2021 až 5/2021 či vyřešení vašich dotazů, můžete kontaktovat
pana Mgr. Daniela Hendrycha,tel. 703 143 908, hendrych@hkp.cz
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