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Príroda a technika
v rannom detstve

Projekt Naturbild

Cieľ projektu

Naturbild je multilaterálny projekt, ktorý je časovo
naplánovaný na dva roky (2008-2010) a podporovaný Európskou úniou v rámci programu
„Celoživotné vzdelávanie“.

Cieľom projektu je rozvíjanie a skvalitňovanie
kognitívnej úrovne detí v oblasti prírodovedného a
technického poznania v rannom detstve. Na základe
daného cieľa, projektový tím vypracuje didaktické
stratégie zamerané na objavovanie a pochopenie
prírodných javov a technických problémov deťmi
predškolského a mladšieho školského veku, ktoré
budú prezentované učiteľmi materských a základných
škôl na vzdelávacích aktivitách.

Cieľom projektu je rozvíjanie prírodovedného,
logického a technického poznania detí vo veku od 4
do 8 rokov, v rámci ktorého sa viacperspektívne
rozvíjajú detské spôsobilosti tvoriť, konštruovať a
produkovať nové myšlienky. V projekte má
významné
miesto
hra,
experimentovanie,
konštruovanie, technické stvárňovanie, poznávanie
životného prostredia, pohybovanie sa, pohybové
improvizovanie a umelecko-expresívne-estetické
pohybové
vyjadrovanie
sa,
sociálne
ko-konštruovanie, explicitné vysvetľovanie javov,
imaginácia a rozvíjanie gramotnosti.
Rozvíjanie všetkých súčastí projektu sa realizuje
prostredníctvom použitia projektovej didaktiky v
konkrétnych projektoch v obsahových okruhoch
„vzduch“ a „voda“ ako prírodné javy.

Didaktická koncepcia rozvíjania spôsobilostí u detí
bude celkovo spracovaná v dvoch metodických
materiáloch určených odbornej verejnosti.

Činnosti a výsledky

•

•
•
•
•

Nápady pre učiteľov a vypracovanie rozvojových
možností na ovplyvňovanie detí v rôznych aktivitách
(hranie sa, experimentovanie, konštruovanie,
technické stvárňovanie, pohybovanie sa, pohybové
improvizovanie, detské hrové tanečné choreografie,
konštruktívne používanie detských kníh, zapájanie
sociálnych procesov, zapájanie sa do tvorby projektov)
Vytvorenie didaktickej príručky pre pedagogickú
prax, ktorá bude obsahovať scenáre rozvíjania dieťaťa
v prírodovednej,technickej a logickej oblasti, návrhy
konkrétnych činnosti pre deti, nápady a praktické
didaktické odporúčania pre pedagógov
Vytvorenie analytickej príručky, ktorá napomôže pri
skúmaní, diagnostikovaní, chápaní a hodnotení
detských prejavov a úrovne detského poznania
Zorganizovanie
odborného
vzdelávania
pre
pedagógov materských a základných škôl
zúčastnených štátov a miest v oblasti tvorby projektov
Vypracovanie stratégií na prezentáciu a implementáciu projektu a jeho jednotlivých súčastí v mestách
a v krajinách, ktoré participujú na projekte

