VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK
Mateřská škola

2018/2019

Zahrada vily Stiassni se otevírá nejmenším dětem!
Rozlehlá zahrada vily je potenciálem pro dětské aktivity odehrávající se ve volné přírodě. Pečlivě zvolené
náměty se zaměřují na základní archetypy a podporují rozvoj dětského vnímání, fantazie a motoriky.
Prostřednictvím interaktivních a tvůrčích činností přímo v zahradě obklopující moderní rodinou vilu
se děti nenásilnou formou seznamují i s moderní architekturou.

OBYTNÁ ZAHRADA

ZAHRADA JAKO PROSTOR PRO HRU

Anotace 		
Obytná zahrada v okolí moderní vily, která patřila rodině Stiassni byla ve své
době nejrozlehlejší soukromou zahradou a nabízela spoustu prostoru ke hře, ke sportu, k odpočinku
i zábavě. V letních měsících trávila rodina v zahradě většinu svého času. Hravou a zábavnou formou
děti tvoří s přírodninami v zahradním prostředí, navrhují svou obytnou zahradu.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
Klíčová slova		
Délka programu
Cena			
Poznámka		

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět.
Příroda, zahrada, dům, vila, hra, fantazie, objev, tvar, světlo, stín.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Program se odehrává v zahradě jen za příznivého počasí.

ZUZANKA A JEJÍ SVĚT

ŽIVOT VE VILE

Anotace 		
Zuzanka žila se svými rodiči ve velké vile, kde měla svůj pokojíček i svou
koupelnu a hernu, kde si často hrávala se svými kamarády. V programu děti poznávají vilu, její okolí
a seznamují se s životem dítěte, s jeho hrami a hračkami v období první republiky.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
Klíčová slova		
Délka programu
Cena			
Poznámka		

Dítě a jeho psychika, Dítě a svě, Dítě a ten druhý.
Lidé, rodina, život, vzpomínky, minulost,vila, představivost, hračky, hry.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Program se odehrává v interiérech vily.

Místo konání
Rezervace programů
			

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
vila@npu.cz
Programy probíhají v pracovních dnech PO-ČT od 10 do 17h.

Vzdělávací programy pro školy ve vile Stiassni upravil a metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ,
oddělení edukace, kontakt: Mgr. Jitka Petřeková, tel.: 778 726 890, petrekova.jitka@npu.cz

