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Projekt ČO§ pro předškolní děti
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Yáůenápaní ředitelko,

obracíme se na Vás snabídkou spolupráce v projektu ,rSvět nekončízavrátlry, cvičímese
zvířátl<y*, který pro Vás připravila Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo
UŠUra Svaz měst a obcí ČR.-

V roce 2014 vznikla myšlenka na celoročníprojekt pro předškolní děti s hlavním cílem
rozvijetjejich pohybové schopnosti. Projektje stavěn tak, aby umožnil zaíazeníprojektu do

aktivit, kterými v mateřských školách naplňujete Rrámcový vzdělávacíprogram pro předškolní
vzdělávéní.

Ve školním roce

201712018 se uskutečnil druhý ročník,kterého se zúčastnilotéměř 50 000
dětí. Projekt prokazal kladný dopad na zvýšenípohybové gramotnosti předškoláků a projevil
se

jako pozitivní motivace pro děti i pedagogy.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií
(kategorie 1 - věk 3-4 roky, kategorie 2 - věk 4-5 let, kategorie 3 - věk 5_6 let). Každá
věková skupina má oddělené ukoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých
stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičnímčinnostem. Pro
seznámení s projektem přikládáme k dopisu ukazky z jednotlivých pracovních materiálů pro
děti i pedagogy,
Třetí roČníkprojektu, ke kterému Vás tímto zveme, je připraven ke startu od začátku školního
roku 2018120|9.

Nabízíme Vám vstup do projektu, který můžedětem nabídnout dalšípodněty spojené
se zdravým pohybem, Rádi bychom podpořili první zájem dětí o aktivní sportování, ale také
vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění ukolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění
jednotlivých úkolůby mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se
překonávat překažky, rozvíjet jejich samostatnost při dalšímzdokonalování pohybových
dovedností a tím jim umožnit vsfup do velkého světa při překonání hranice šesti let.
Veškerémateriály obdržítezcela zdatma se začátkem školního roku. Zásilka bude obsahovat
sešity pro děti, manuál pro pedagogy, plakát do třídy a samolepky k plakátu, samolepky na
dveře).

Výstupem v projektu bude zaslání fotek z plnění jednotlivých úkolůzpěti oblastí projekfu
(minimálně 5 fotek) a vyplnění hodnotícího dotazníku (dotazníky z minulých let najdete na

http://sokol.eu/obsaV5462/erojekt-pro-predskolni-deti

).

