animační programy
hrad klenová
Nabídka animačních programů pro mateřské
a základní školy v roce 2018
Hradní zřícenina je prostor jako stvořený pro animační
programy, jejichž prostřednictvím je možné zábavnou
formou rozvíjet představivost dětí, jejich komunikační
schopnosti a také orientaci v prostoru. Program čerpá
z historie místa a obsahuje dramatické a akční prvky.
Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem a jsou přizpůsobeny
schopnostem a znalostem jednotlivých věkových skupin
jak po stránce obsahu, tak formy.

V roce 2018 jsou připraveny pro předškoláky a žáky základních škol celkem
tři programy v prostorách hradu Klenová. Trvají cca 90 minut, avšak doba
trvání se dá přizpůsobit potřebám skupiny. Tyto lektorované programy je
možné uskutečnit od pondělí do pátku. Programy jsou naneštěstí závislé na
dobrém počasí a ačkoliv je lze uskutečnit již v dubnu, doporučujeme spíše
květnové a červnové termíny, případně měsíce září a říjen.
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Program
hradní páni a paní pro mateřské školy a žáky 1. třídy
základních škol
Na začátku programu Hradní páni a paní si uděláme krátkou
procházku po hradě, kde se děti hravou formou seznámí se
strašidelnými i poučnými příběhy, které provází postavy
spojené s Klenovou. Součástí procházky budou například
lehké pohybové úkoly a navázání dialogu s dětmi, které se tak
aktivně zapojí do děje.
Na závěr si děti vytvoří pomocí postaviček z papíru svůj
vlastní hrad a jeho obyvatele - princezny, rytíře, kata nebo i
strašidla a kouzelná zvířata.

Program je vhodný pro skupiny do 20 dětí (max. 25). Větší část programu
probíhá v exteriérech hradu, je nutné zvolit vhodné oblečení.
Pro další informace či objednávky můžete volat na telefon 731 068 807
nebo psát na email hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz.
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Program
hradní páni a paní pro 2. - 5. třídu základních škol
V rámci programu Hradní páni a paní se děti seznámí při
procházce po hradě zábavnou formou s postavou Kryštofa
Haranta a jeho životem. Na motivy strastí a slastí jeho života si
děti budou ve skupinách moci vyzkoušet svoje schopnosti a
dovednosti při plnění jednotlivých úkolů. Na závěr děti budou
mít za úkol vytvořit „ilustraci“ jednoho z příběhů o Harantovi,
který v průběhu naší hradní procházky slyšely. Výtvory dětí a
zvolené příběhy pak na konci programu porovnáme a
popovídáme si o nich.

Program je vhodný pro skupiny do 25 dětí (max. 30 dětí). Větší část
programu probíhá v exteriérech hradu, a proto je nutné zvolit vhodné
oblečení.
Pro další informace či objednávky můžete volat na telefon 731 068 807
nebo psát na email hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz.
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Pevnost klenová pro 2. stupeň žáků základních škol
Hrad Klenová, jako jeden z nejstarších hradů v Čechách, má bohatou
historii, se kterou budou žáci v rámci tohoto programu pracovat. V
průběhu času, který žáci stráví pod vedením lektorky, si budou moci
vyzkoušet svoje fyzické i mentální dovednosti, práci ve skupině, ale i jejich
vlastní přístup k řešení zadaných problémů. Program přispěje k rozvoji
kompetencí dětí po stránce socio-kulturní, k čemuž bude využito nejen
diskurzu, ale i dramatických prvků. Pro děti tedy budou připravené různé
zkoušky a úkoly, které budou tematicky spojeny s hradem Klenová a jeho
historií, v níž se objevují zbojníci, mniši, pomstychtivé krásky a mnoho
dalších osobností.

Program je vhodný pro skupinu do 30 dětí. Program probíhá v exteriérech
hradu, a proto je nutné zvolit vhodné oblečení.
Pro další informace či objednávky můžete volat na telefon 731 068 807 nebo
psát na email hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz.
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