ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z POHOTOVOSTNÉHO FONDU

Názov projektu:
„Maľovaný svet “
Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť:
- evidujeme slabšie grafomotorické zručnosti u detí
- slabšie komunikačné schopnosti
- niţšiu úroveň jemnej a hrubej motoriky
- niţšiu úroveň sústredenosti na činnost
- slabá vytrvalosť , precíznosť
- nesprávne drţanie ceruzky, noţníc
- nezáujem o výtvarne a pracovné činnosti
Názov, adresa organizácie / fyzickej osoby, ktorá podáva projekt:
Mgr. Drahomíra Filipová
Materská škola Nám. Janka Borodáča 6, 01008 Ţilina
IČO: 37904381,
msborodaca6@mail.t-com.sk, tel.:041/5253496
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):
Ľubomíra Vitosová, Fatranská 17, 010 08 Ţilina
tel.: 0949 811 420
lvitosova@pobox.sk
Stručný popis projektu:
- oboznamovaťdeti s netradičnými technikami
- rozvíjať technickú a výtvarnú tvorivosť
- rozvíjať elementárne cítenie farebného spektra okolo nás
- zoznamovať deti so základmi kresby, maľby, sochárstva
- rozvíjať jemnú motoriku a grafomotorické zručnosti ľavorukých detí
- rozvíjať zdravé sebavedomie, predstavivosť a tvorivosť detí
- zlepšiť a uľahčiť deťom vstup do ZŠ

Začiatok a koniec projektu, časový plán jednotlivých aktivít projektu:
- november 2012 - jún 2013
- priebeţne, podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko a týţdenného plánu hrových a
vzdelávacích činností detí v MŠ
- v individuálnych výtvarných a pracovných činnostiach počas pobytu dieťaťa v MŠ
Spolupráca s inými inštitúciami a jednotlivcami počas projektu:
Regonálne osvetové stredisko
Ţilinská hvezdáreň
CVČ - Spektrum
Mesto Ţilina
Okresná kniţnica

Rozpočet projektu:
VÝDAJE (€)
POLOŽKA
žiadateľ

mesto Žilina

výdaje spolu

Výtvarný materiál a pomôcky :
/v celkovej hodnote /

-kresliaci kartón
- farebný kartón
- temperové farby,prstové farby
- akvarelové farby
- noţnice, štetce /okrúhle, ploché /
- modelovacia hmota

105
40
90
40
30
45

spolu:

350

V Ţiline 24. 10. 2012

Ľubomíra Vítosová
...................................................................
Podpis osoby zodp. za realizáciu projektu

Mgr. Drahomíra Filipová
..................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu organizácie

Poznámka:
Spoluúčasť na projekte v hodnote 450 € ,
bola realizovaná v mesiacoch september – október /t.j. 90 detí á 5€/
Vitosová Ľubomíra

350

