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Milí rodiče, 

tento LapBook vaše děti provede světem kreativity a podnikavosti.    
 Pro děti jsme nachystali chytrá kreativní portfolia, která jim nabídnou
spoustu inspirace, zábavy, pocvičí jejich tvořivost, všímavost ke světu a
pomohou jim rozpracovat vlastní nápady.
Děti ho mohou používat klidně celý rok a postupně si ho zabydlovat. 

 

Poznáš inspiraci?

V čem se chceš
zdokonalit?

Založ si své pracovní listy

Měj na očích své projekty

Všímej si příležitostí

Poznej sám sebe

Hrej si, chybuj a rozvíjej
svou kreativitu

Ohodnoť se

Najdi každý týden nové
překvapení



LapBook je určený rodinám s prvostupňovými školními dětmi. Aktivity a
výzvy ale neuškodí ani starším členům vaší domácnosti – pubertálním

sourozencům, a především vám, rodičům:-)
Přesných zadání pro řemeslné nebo výtvarné výtvory se od nás nedočkáte.

Jde nám o kreativitu v celé její šíři.
Ta totiž dětem pomůže poskládat si smysluplný a naplněný život.

Pracovní listy mají charakter výzev, které jsou pro děti lákavé a provedou je
tématem nenásilně, zábavně a bez velkých příprav a nákladů.

 

schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
prohlubovat růstové myšlení (grow mindset) 
schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
vnímat si příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
přicházet na neotřelá a kreativní řešení
mít potěšení z tvoření
zvládnout frustraci a překonávat překážky
umět komunikovat a spolupracovat 
získávat, vybírat si a ověřovat informace
umět klást správné otázky
vyrovnávat se se změnami
vytvářet rozmanité projekty na základě svého vlastního nápadu

Pomocí jednoduchých aktivit, které zvládne každý rodič, rozvíjíme u dětí:

Stěžejním tématem PROTOTÝPKŮ je podnikavost, což je schopnost vidět
příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v
osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí
nacházet řešení a neztrácí odvahu.
Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které
děti budou do života potřebovat. Kreativita není možná bez divergentního
(rozbíhavého) myšlení, které potřebuje maximální péči v mladším školním
věku a nelze se bezvýhradně spolehnout na školu ani volnočasové aktivity,
které nejčastěji volí strategie posilující konvergentní myšlení, kdy dostanete
zadání a plníte úkol jediným správným způsobem.



Co chci umět
Co chci dokázat
Kde chci žít
S kým chci trávit čas
Co bude mým koníčkem

Úvodní strana Lapbooku je zaměřena na sebepoznání.
Kromě podpisového řádku jsou zde pro děti připraveny
prázdné bubliny, do kterých si mohou napsat, nakreslit nebo
vlepit své sny a představy o vlastní budoucnosti. 
Po celou dobu práce s Lapbookem pak slouží tato strana
jako motivující prvek seberozvoje.
Děti se zamýšlí nad stěžejními tématy, jako jsou například:

Děti upozorňujeme, aby se vyvarovaly vpisování nebo
znázorňování čistě materiálních věcí.
K úvodní straně je možné se libovolně vracet a nabádat děti
k tomu, že bubliny je možné přepisovat nebo přelepovat   
 na základě toho, jakým způsobem se naše představy
vyvíjejí. 
Bubliny také můžeme libovolně tematicky rozdělit “Můj
nejlepší nápad”, “Můj sen”, “Co mě nejvíc baví”, “Koho
chci inspirovat” apod. Mladším dětem můžeme nabídnout
jednodušší otázku “Co se mi honí v hlavě”.

Tato strana je věnovaná inspiraci a tématu “Co se chci
naučit?”
Pod základním popiskem je v obou případech dostatek
prostoru, kam si děti nalepí obálku, do které následně po
celou dobu práce s Lapbookem ukládají své poznámky. 
Děti nabádáme k tomu, aby jak k inspiraci, tak k tomu,        
 o čem se chtějí dozvědět víc, přistupovaly                  
 otevřeně a neostýchaly se poznamenat si i zdánlivě
bezvýznamné podněty. 
Je dobré děti ubezpečit, že obsah obálek je zcela   
 soukromý a že se o něj nemusejí dělit se zbytkem rodiny,
pokud samy nechtějí.
Zároveň dětem ale připomínáme, aby se jednou za čas na
své poznámky podívaly a zhodnotily, zda se jejich postoj
nějakým způsobem změnil, případně proč. 
Obzvlášť v případě tématu “Co se chci naučit” vedeme děti
k zamyšlení, zda se dané oblasti skutečně věnovaly, vyvinuly
nějaké úsilí a dosáhly pokroku.



Zde si děti ukládají své pracovní listy.
Vhodně můžeme navázat na uvedený popisek povídáním     
 o nutnosti kreativitu trénovat, o odvaze přicházet s novými
nápady a řešit problémy.
Na pozadí je pak uvedeno několik oblastí, ve kterých nás
rozvoj kreativity obohacuje. O těch můžeme s dětmi
debatovat. Na závěr můžeme společně s dětmi vybarvit
bublinu, která se nám zdá nejdůležitější nebo přidat další,   
 do které vepíšeme vlastní postoj ke kreativitě.

Děti využijí tuto stranu pro ukládání rozpracovaných projektů. 
Patří sem obrázky prototypů, podrobné rozpisy nápadů a
především Lean Canvas, který s dětmi využijete na startu
každého projektu.
Na pozadí jsou uvedeny otázky, které dětem pomohou
ujasnit si myšlenky. Otázky slouží jako kontrola, zda jsme
nezapomněli na některý z aspektů projektu.

LeanCanvas ke stažení



Strana, která úzce souvisí s pracovním listem “Kverulantská
výzva”. Děti si do obálek vkládají své postřehy, v čem vidí
problém. Poznámky si mohou vést na základě jednoduchého
zadání “V čem vidíš problém cestou do školy?”, “Je v okolí
našeho bydliště dostatek zeleně?”, “Co by uvítaly v našem
okolí maminky s kočárkem?”, “Co bych změnil ve svém
pokoji?” apod., které zařazujeme pravidelně. Opět děti
povzbuzujeme, aby si zaznamenávaly i drobnosti. 
Děti pobízíme, aby s námi své postřehy sdílely, společně je
pak diskutujeme a snažíme se společně přijít na vhodná
řešení daného problému.
Další z obálek děti využijí k záznamu řešení jednotlivých
problémů. Kromě problémů, které si děti zapsaly samy,
můžeme práci podpořit diskuzí o ekologických tématech,
technickém řešení například pro tělesně postižené nebo
srozumitelných tématech jako je šetření vody na toaletě.
Pokud se s dětmi dostaneme úspěšně od problému k nápadu,
je na místě dát jim k dispozici Lean Canvas a ptát se na
otázky uvedené na předešlé straně.

Další ze stran Lapbooku je věnována drobným aktivitám na
rozvoj kreativního myšlení a práci s chybou. 
Rychlotrénink na každý den je důležitou součástí rozvoje
divergentního myšlení. 
Při práci s chybou děti cíleně vedeme k tomu, že dělat chyby
je normální a dokonce důležité. Připomínáme jim, že každá
chyba nás vede k poznání. Aby děti na své chyby
nezapomínaly, a především, aby viděly pokrok, který z nich
vzešel, nabádáme je, aby si o takových chybách vedly
poznámky a ukládaly si je do jedné z obálek. 
Pro snazší vyrovnání se s chybou využijeme další z aktivit
“namaluj co nejošklivější obrázek”. Cílem je, aby se děti
uvolnily a ze svých “chyb” a nepovedených výtvorů si uměly
udělat legraci. Aktivitu můžeme podpořit pravidelným
zařazováním krátkých výzev na začátku hodiny “Namaluj
nejošklivější zvíře.”, “Jak by asi vypadala žába s
chobotem?”, “Namaluj přebal knihy o nejošklivější
princezně” apod.
Zatímco obsah obálky, kde si děti schovávají své chyby není
určen ke sdílení s ostatními, z ošklivých obrázků si děláme
společně legraci, pořádáme výstavy v rámci rodiny nebo
postavičkám společně vymýšlíme jména nebo příběh.



Interaktivní kolečko využijeme stejně jako brainstorming na
rozjezd kreativní práce, uvolnění a nastartování tvůrčích
aktivit. 
Kromě uvedených aktivit si společně s dětmi vymýšlíme nová
zadání.

Závěrečná strana se zaměřuje na reflexi. 
Hodnocení práce je zaměřeno výhradně na pozitivní motivaci
a sledování osobního posunu. 
Každé z dětí k Lapbooku dostane arch nálepek, které           
 si postupně vlepuje do předtištěných koleček. U menších dětí
je vhodné dětem pomoci zhodnotit jednotlivé oblasti
pokroku.
Děti na této straně naleznou také “bonusový” QR kód.        
 Po přiložení fotoaparátu chytrého telefonu pod ním každý
týden naleznou překvapení v podobě kvízu, drobné aktivity,
zábavného videa nebo vtipných zajímavostí. 



Přidejte se k nám na Facebook
- načerpáte inspiraci a dozvíte
se o našich akcích

Stáhněte si zdarma příručku
pro rodiče s praktickými
radami, jak podpořit
kreativitu svých dětí

Podívejte se, co
jsme zač a proč
Prototýpci vznikli

Udělejte si z dětí 
kreativní raketky.

Zkuste si s dětmi, kolik
toho víte o kreativitě.


