ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z POHOTOVOSTNÉHO FONDU 2012

Názov projektu: Lego- môj kamarát
Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť:
Komunikácia medzi deťmi a správna výslovnosť u detí predškolského veku naberá v posledných
rokoch klesajúcu tendenciu,narastá počet detí s vadami reči a ich slovná zásoba nezodpovedá veku
dieťaťa. Deti nevedia komunikovať medzi sebou, s dospelým a práve hra je vhodná na prekonanie
zábran v komunikácii a na jej obohacovanie a vplyvy na správny vývoj reči.

Názov, adresa, IČO, telefón, e-mail organizácie/ fyzickej osoby podnikateľa, ktorá
podáva projekt:
Základná škola smaterskou školou
IČO: 37813064
Ulica sv. Gorazda 1
010 08 Ţilina
Číslo účtu a názov banky:
bankové spojenie : Prima banka
číslo účtu: 0304048003/5600
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):
Emília Hánová
ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1
010 08 Ţilina
Číslo telefónu: 041/5253779

e-mail: hanovae@azet.sk

Popis projektu (maximálne 1 strana):
Prostredníctvom tohto projektu chceme obohatiť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole
o novú učebnú pomôcku- učebne LEGO-DACTA Duplo a prostredníctvom nej vo svojej práci s deťmi
vplývať na odstraňovanie porúch reči.Rečová aktivita pri konštrukčných hrách je často aj prostriedok
na oţivenie predmetov.Sprievodným znakom konštrukcie bývajú citoslovcia, jednoslovné
pomenovania, monológ,dialóg.

Ciele projektu:
Prostredníctvom projektu budú môcť deti vo svojej hre odráţať pozorovania okolitého sveta,
rovesníkov aj dospelých a tak sa učiť rozprávať, vyjadrovať svoje pocity a vzťahy. Odraz
vlastnej skúsenostiprejavujú vo svojej komunikácii, rozvíja sa psychomotorika, rečový prejav,
komunikatívnosť, sociabilita.
Cieľová skupina (pre koho je projekt určený):
Projekt je určený pre deti predprimárneho vzdelávania vo veku 4-7 rokov.
Začiatok a koniec projektu, časový plán jednotlivých aktivít projektu:
Začiatok projektu: 1.11.2012
Aktivity s učabňou budú orebiehať kaţdý deň počas výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi a
tieţ v rámci krúţku Lego – dacta, ktorý býva 1x za týţdeň.
ROZPOČET PROJEKTU

VÝDAJE (€)
POLOŽKA
3 Učebne Lego dacta

SPOLU
Dátum: 3.10.2012

..............................................................................
Podpis osoby zodpovednej za realizáciu projektu

žiadateľ
350,-

350,-

350,-

výdaje spolu
650,-

350,-

650,-

PF

