Projekt „Tradiční řemesla v době Vánoc a jejich
proměna v čase“

Datum realizace: 9. 12. 2019
Délka projektu: 1 den
Účastníci projektu:
Třídní učitelky, odborníci z oblasti lidových řemesel a života v minulém století na vsi, děti
ve věku 3 – 6 let
Cíle projektu: prohloubit poznatky dětí o tradičních řemeslech, o podobě vánočních svátků
dnes a kdysi, seznámit je s podobou života na vesnici v minulých stoletích, s původními
vánočními tradicemi, vytvářet u dětí povědomí o proměnách v čase, o historickém odkazu,
pomoci jim utvářet si postoje a přijímat hodnoty, mít úctu k práci a výsledkům lidské práce,
vyzdvihnout skromnost a sounáležitost.
V průběhu projektu rozvíjet u dětí schopnost učit se, zdokonalovat komunikační
schopnosti, prohlubovat sociální a personální dovednosti, vytvářet si základy pro budování
postojů a přijímání hodnot, rozvíjet u dětí jejich kritické myšlení a úsudek.
Průběh projektového dne:
V projektu je kladen důraz na aktivizaci dětí a na prožitkové učení.
Děti si v rámci jednotlivých tříd povídaly s paní učitelkou o životě dnes a dříve, o
podmínkách k životu, o tradičních řemeslech. Ve výuce byly využity písně, hry na tradiční
řemesla, obrazový materiál, děti si samostatně i ve skupinách vyzkoušely samy „pracovat“
jako řemeslníci, vyrobili si s pomocí učitelek vlastní výrobky, jako jsou vánoční ozdoby
z přírodních materiálů, zkoušely odlévat vosk, zdobily vánoční stromečky tradičními
ozdobami, pekly vánoční cukroví atd.
Stěžejní částí projektu byla návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a účast dětí na
naučném programu „Vánoce na dědině“. Děti si prošly historickou vesničku a seznámily se
s životem lidí na přelomu devatenáctého a dvacátého století, s lidovou architekturou,
s tehdejším venkovským způsobem života, viděly při práci řemeslníky, jako jsou kováři,

pekaři, přadleny, řezbáři, cukrářky, včelaři, hospodáři, ale viděly i přípravu na Vánoce
v tradičních domácnostech. Vyzkoušely si, jak se kdysi učily děti ve škole, jak taková
vesnická škola vypadala, zazpívaly si koledy s panem učitelem a panem řídícím, který jim
k tomu hrál na harmonium, ochutnaly tradiční pokrmy místních hospodyněk, prohlédly si
jejich chalupy a zjistily, jak se žilo dříve.
Své poznatky a dojmy z programu využily poté ve školce při dalších aktivitách zaměřených
na upevnění poznatků a jejich využití při praktických činnostech.
Zhodnocení:
Pro děti byl realizovaný projekt velkým zážitkem. Byl to pro ně téměř „výlet do minulosti“.
Poznaly zblízka to, o čem si dosud jen povídaly nebo slyšely. Vyzkoušely si mnohé věci,
mohly pozorovat život takový, jaký byl před mnoha lety, což jim pomohlo lépe porozumět
a vnímat historické souvislosti i proměnu životních podmínek v čase.
Paní učitelky měly radost z reakcí některých dětí, z jejich aktivního zapojení do činností ve
skanzenu i ve školce a také z bezpečného průběhu celého projektu včetně cesty do
Rožnova a zpět, která s tolika dětmi není nikdy snadná.

