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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

 
 pořádáme výukové lekce k vlastivědnému kufříku pro mateřské školy 

 

Malý mulař 
 
 

                  
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
KDY:  březen 2020:   4.3.     5.3.     11.3.     12.3.     18.3.     19.3.     25.3.     26.3.  
 
   Termíny jsou společné pro oba MAPy, další budou vypsány od dubna 2020. 
 
KDE:  ve vaší MŠ  
 
PRO KOHO:  Pro všechny děti v MŠ od 3 let. V rámci jednoho termínu proběhne výuka v rozsahu 

2-3 lekcí (1 lekce trvá 45 minut pro 1 třídu dětí), mohou se tak vystřídat až 3 třídy ve 
vaší MŠ. Kufřík zůstává ve vaší školce po dobu cca 1 týdne od výuky. 

 
PŘIHLÁŠENÍ:  Probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu MAS Hlučínsko "zde". 

1 MŠ = 1 termín (na volný termín je potřeba se přihlásit min. 2 dny předem).  
Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, následně Vás bude kontaktovat 
lektorka, se kterou se dále domluvíte na podrobnostech. 
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Popis aktivity:  

Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací 
model kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se děti seznámí s postupem výroby pálené 
cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.  
Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu podrobněji.  
 
 
Cíle:  

Děti se seznámí s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska.  
Děti nacházejí vztah k místu, kde žijí prostřednictvím poznávání staveb ve svém okolí.  
Děti rozlišují různé stavební materiály, druhy staveb a jejich účel.  
Děti poznají činnosti a nástroje osob ve spojitosti s různými druhy staveb.  
 
 
Témata kufříku:  

1. Příběh cihly  
2. Cihlové stavby  
3. Zedník  
4. Strahovická kaple  
5. Malý mulař na procházce  

 
Součástí kufříku jsou metodické listy pro učitele a pracovní listy pro děti.  
 
Délka výuky a počet skupin dětí bude předem domluvena s lektorkou Mgr. Michaelou Lokočovou.  
 
 
Průběh výuky:  

1. Lektorka se skupinami dětí provede výuku vybraných témat z kufříku.  
2. Lektorka předá pedagogům kufřík s předměty, manuálem, pracovními listy a doporučeními, 

jak je používat.  
3. Pedagogové mohou využít kompletní kufřík Malý mulař k výuce po dobu jednoho týdne.  

 
 
Požadavky na školky:  

- vyplnění Čestného prohlášení o počtu účastníků (formulář bude dodán)  
- pořízení cca 3 kvalitních fotografií (ostrých, vel. cca 2MB) a zaslání e-mailem na adresu: 

m.lokocova@email.cz  
- vyplnění krátkého evaluačního dotazníku (zpětná vazba)  

 
 
 

Aktivita probíhá v rámci Implementace MAP. 


