
muzeum

muzeum

Pozvánka  
na workshopy 
tvořivé hry
nová metodika pro 
polytechnické vzdělávání v MŠ

19/05/2022, 9—16 
Muzeum Říčany 
(uvnitř i na zahradě)
Rýdlova 271/14

v rámci projektu iKAP 2 — Komplexní program rozvoje klíčových oblastí
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Název aktivity:  
Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických 
oborů v  prostředí MŠ. Aktivita je zaměřena na 
oblast pedagogických praxí budoucích pracovníků 
s  dětmi předškolního věku.

Workshopy jsou akreditované v rámci DVPP pro:  
MŠ, 1.  stupeň  ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti 
pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové 
volného času

úvod do tvořivé hry

Výuka probíhá formou workshopu v délce 4 

vyučovacích hodin. Účastníci se seznámí se 

základními pilíři a teoretickými východisky tvořivé 

hry. Na konkrétních příkladech z praxe probereme 

postupně 7 pravidel pedagogické práce tvořivé 

hry. Workshop je veden formou diskuze a práce ve 

skupinách, při kterých účastníci reflektují didaktiku 

polytechnického vzdělávání. 

„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi 

jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá.“

„Uvědomila jsem si, jak je důležité pravidlo tvořivé 

hry ‚Neděláme práci za děti’. Často jim nenecháváme 

prostor pro jejich aktivitu, ve chvílích, kdy by mohly 

věci zvládnout samy a něco se tím naučit a získat.“

práce s nástroji

Výuka probíhá formou workshopu v délce 
4 vyučovacích hodin. Volně navazuje na 
workshop Úvod do tvořivé hry. Představíme 
nástroje vhodné pro práci s dětmi (např. pilka, 
škrabka, nůž…) a bezpečnostní pravidla pro 
jejich používání. Účastník si práci s nástroji 
sám vyzkouší a naučí se základní manipulace 
a návyky. Na příkladech z praxe si ukážeme, 
jak připravit prostředí třídy nebo zahrady pro 
práci s nástroji. Jak ukládat materiály, kde a 
jak vytvořit dílenský kout. Workshop je veden 
formou diskuze, praktických ukázek a činností.  

„Líbilo se mi, že jsme se naučili, jak s nástroji 
pracovat. Pak se nebojíte předávat to dál, když 
si to sami osaháte.“

„Zaujalo mě, že mohu klidně začínat něčím 
jednoduchým, jako jsou brusné houbičky 
a  postupně nástroje přidávat.“

lektorky: 
Alžběta Macková, Carolina Sidon, Petra Skřivánková
Více o tvořivé hře na www.tvorivahra.cz

přihlášky: 
Prosím posílejte přes tento jednoduchý formulář zde.

Zve Vás tým iKAP2-KPRS 
(kontakt: dvorakova.ikap2.kprs@gmail.com)

http://www.tvorivahra.cz
https://forms.gle/Vb1Q24LQQzF1Kr5U6


muzeum

muzeum

Pozvánka  
na workshopy 
tvořivé hry
nová metodika pro 
polytechnické vzdělávání v MŠ

28/06/2022, 9—16 
DDM Praha 4 — Hobby centrum 4  

v rámci projektu iKAP 2 — Komplexní program rozvoje klíčových oblastí
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Název aktivity:  
Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických 
oborů v  prostředí MŠ. Aktivita je zaměřena na 
oblast pedagogických praxí budoucích pracovníků 
s  dětmi předškolního věku.

Workshopy jsou akreditované v rámci DVPP pro:  
MŠ, 1.  stupeň  ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti 
pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové 
volného časuzavedení tvořivé hry do praxe

Výuka probíhá formou workshopu v délce 4 vyučovacích 

hodin. Volně navazuje na workshop Úvod do tvořivé hry. 

Představíme 4 fáze zavedení tvořivé do praxe a ukázky 

souboru aktivity, které byly ověřeny v praxi jiných MŠ. 

Účastník získá přehled o krocích, jak začít s tvořivou 

hrou a seznámí se s ucelenými přípravy aktivit tvořivé 

hry. Součástí workshopu je aktivní práce s RVP PV, 

účastníci se naučí orientovat v cílech a očekávaných 

výstupech v návaznosti na cíle polytechnického 

vzdělávání. Každý účastník si vytvoří plán prvních kroků 

pro zavedení tvořivé hry do své praxe.  

„Díky tomuto workshopu mám jasnou představu jak s 

tvořivou hrou začít. Moc se mi líbily jednotlivé fáze, jak na 

sebe navazují.“

„Překvapilo mě, jak jsme v RVP postupně nacházeli 

propojky mezi tvořivou hrou a všemi oblastmi 

předškolního vzdělávání.“

rozvoj tvořivosti dětí

Výuka probíhá formou workshopu 
v délce 4 vyučovacích hodin. Volně 
navazuje na workshop Úvod do tvořivé 
hry. Formou několika praktických 
cvičení si účastník vyzkouší principy 
pro podporu rozvoje tvořivého myšlení. 
Představíme si, jak připravit podnětné 
prostředí, například hru s volnými 
prvky, a jak používat reflektivní dialog.  
Účastník si vytvoří vlastní přípravy 
aktivit pro děti dle principů rozvoje 
tvořivého myšlení.  

„Na workshopu jsem si uvědomila, že 
tvořivost není jenom o výtvarné aktivitě, 
ale že je to obecná dovednost, kterou 
můžu použít i v jiných oborech.“ 

lektorky muzea říčany: 
Alžběta Macková, Carolina Sidon, Petra Skřivánková
Více o tvořivé hře na www.tvorivahra.cz

přihlášky: 
Prosím posílejte přes tento jednoduchý formulář zde.

Zve Vás tým iKAP2-KPRS 
(kontakt: dvorakova.ikap2.kprs@gmail.com)

http://www.tvorivahra.cz
https://forms.gle/BzWQKVPvATSaALYw7

