
Notička - hudební hrátky (Po 14:00 – 15:00)
lektorka: Vaishali Vaculíková
Hudební projev a zejména zpěv je přirozenou součástí našeho 
života. Cílem hudebních hrátek je rozvíjet u dětí vztah k hudbě, 
přirozenou rytmiku a dovednosti v poslechu a tvorbě melodií. 
Základním nástrojem, který je při muzicírování používán, je lidský 
hlas. Podle možností, individuálních schopností a zájmu dětí je 
hlasový projev doplňován o rytmické nástroje (bubínky, dřívka, 
chrastítka, triangl...), ale i o nástroje melodické (xylofon, flétna,
okarína, harmonika...). Při práci se využívají prvky z Werbeck 
metody i eurytmie. Témata hudebních hrátek se přizpůsobují 
aktuálně připravovaným slavnostem v měsíčních cyklech 
a děti se tak seznamují s lidovými písněmi a tradicemi, 
které se k příslušné slavosti váží. Při samotné slavnosti 
se pak děti zapojí, nejsou jen v roli pozorovatele, jsou 
aktivními účastníky spolutvářejícími program slavnosti. 

Výtvarné odpoledne s využitím arteterapie 
(Út 14:00 – 15:30)
lektorka: Magda Olivová
Výtvarný projev je pro člověka - a především pak pro dítě 
a dospívající mládež - přirozeným prostředkem vyjadřování 
vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob 
sebepoznávání. Arteterapie s tímto přirozeným projevem 
člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená 
zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, 
dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha 
projevit se. Výtvarné nadání, šikovnost a výtvarný cit zde není 
podmínkou. Arteterapeutický přístup dává prostor každému, 
rozvíjí dětskou tvořivost a pomáhá nalézat nové prostředky 
pro vyjádření a komunikaci. Právě komunikace je důležitou 
rovinou tvoření výtvarnými prostředky. Při práci se využívá 
hodně hlína, dále novinový papír, hedvábné papíry, škrobová 

lepidla, zbytk vlny, pastelky, voskové a vodové barvy a pod. 
Každý obraz či výtvor z hlíny v sobě nese často důležité sdělení, 
adresované terapeutům i ostatním členům terapeutické skupiny 
nebo společenství, v němž tvořivé procesy probíhají. Důležitou 
vlastností arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, 
důležité je celé tvoření. To znamená, že člověk se může o sobě 
něco nového dozvědět nebo něco nového zažít už od chvíle, kdy 
vezme do ruky štětec či keramickou hlínu. Lektor (arteterapeut) 
vnímá individuální přístup každého dítěte, což mu umožňuje jeho 
světu lépe rozumět. Své postřehy pak může sdílet s ostatními 
pedagogy a rodiči, jeho práce tak může rezonovat při dalším 
vzdělávání a výchově dítěte. Do arteterapie patří všechny 
umělecké prostředk y- tedy nejen hlína a barvičky, ale také tanec, 
divadlo, hudba, zpěv. Arteterapie má dvě polohy - aktivní, kdy sami 
tvoříme, a receptivní - kdy divadlo, hudbu a výtvarno vnímáme. 

Darmatická tvorba hrou (St 14:00 – 15:30)
lektorka: MgA. Petra Balážová
Při dramatické výchově děti dostávají příležitost zažít situace, které 
rozvíjí jejich fantazii, i ty, se kterými se mohou v životě skutečně 
setkat. Situace si tak mohou předem prozkoumat a připravit se 
na ně v bezpečném prostoru hry. Dramatická výchova pomáhá 
utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a 
zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a 
spolupráce skrze divadelní prostředky. Při dramatické tvorbě hrou 
rozvíjíme:
Jazyk – mluvu – rytmiku – interpretaci – pohyb – výraz 
– nonverbální komunikaci – hru s materiálem, loutkou - fantazii 
– práci s kostýmem – site specific (duch místa) – zpětnou vazbu 
– sdílení – diváctví.

Přihlášky na www.sarynka.cz

Odpolední aktivity v Šárynce 
pro děti 3 - 6 let 

Na dosah centra města (25 min. MHD) v přírodním prostoru ekocentra v Šáreckém údolí.
Odpolední aktivity volně navazují na dopolední program Dětského klubu Šárynka. Jejich 
náplň je inspirovaná slavnostmi, které s dětmi  pravidelně připravujeme podle ročního rytmu.
Program probíhá v přírodě nebo v zatepleném zázemí - jurtě.

Zahájení 1. 9. 2010, max. počet dětí ve skupině: 12.                             Cena za pololetí
po  14:00 - 15:00 Notička - hudební hrátky (V. Vaculíková)            2000,-Kč / 60 min. 
út   14:00 - 15:30 Výtvarné odpoledne s využitím arteterapie  (M.Olivová)    2750,-Kč / 90 min. 
st   14:00 - 15:30  Dramatická tvorba hrou (P. Balážová)           2750,-Kč / 90 min.

Více informací a přihlášky na www.sarynka.cz 
- pod záložkou Ekocentrum Šárynka »Dětský klub »Registrační formulář pro zájemce o DK Šárynka.

www.ekodomov.cz


