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ÚVODNÍ

SLOVO

V Divadle Bez Pravidel se zaměřujeme na to, aby vše co děláme, mělo přesah.
Naším cílem není pouze pobavit děti. Chceme, aby si děti ze setkání s námi
odnesly určité vědomosti nebo se naučily důležité dovednosti.
Dětem pouze nepředáváme informace, ale chceme, aby si je na základě
zprostředkované zkušenosti samy nacházely. Děti se v našich programech
dostávají do příběhů, kde odhalují problémové situace, které následně řeší a snaží
se vymyslet, jak by se jim dalo do budoucna předejít. Touto formou práce děti
získávají cenné informace a dovednosti.
V našich programech se zaměřujeme na práci s loutkou, využívání
dramatických technik a trénink kompetencí. Vnímáme za důležité, že se děti pouze
nedívají, ale aktivně se do programů zapojují. Skrze zapojení si právě mohou
z programů nejvíce odnést.
Neméně důležité je pro nás oživování loutkařské tradice, která je v naší
zemi velice silná. Je pro nás důležité, aby se děti setkávaly s loutkami a mohly
zažívat jinou interakci, než na kterou jsou zvyklé.
Největší radost máme, když vidíme děti, které se baví a spolu s loutkami se
zapojují do programu. Děti, které jsou ochotné loutkám pomáhat při řešení
problémů, do kterých se dostávají.
Pro letošní školní rok jsme si pro Vás připravili několik novinek. V naší
nabídce nově naleznete program zabývající se důležitostí vody s názvem Voda
nad zlato. Dále program Vládcové dne a noci, který dětem pomocí příběhu
vysvětluje základní koloběh dne lidí a přírody a jeho důležitost pro naše zdraví.
Poslední novinkou je program Čistota nás chrání, který v posledních měsících
obzvláště nabývá na důležitosti. S dětmi se v něm zabýváme základním
pochopením, proč je osobní hygiena pro nás důležitá a jak ji správně dodržovat.
Za Divadlo Bez Pravidel
Mgr. Michael Schmidt

SEZNAM

PROGRAMŮ

Smolařínek
Prevence úrazů doma, na silnici a na hřišti.

Cena: 80 Kč/dítě, do 20 dětí 1 600 Kč

Smolařínek u vody
Prevence úrazů na koupališti i u moře.

Cena: 80 Kč/dítě, do 20 dětí 1 600 Kč

Kašpárku, takhle ne!
Zásady slušného chování.

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Odpadkáčci
Třídění a recyklace odpadu.

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Jíme, jak se patří
Zdravá strava.

Cena: 75 Kč/dítě, do 20 dětí 1 500 Kč

Voda nad zlato
Důležitost vody a zásady starání se o ni.

Cena: 75 Kč/dítě, do 20 dětí 1 500 Kč

Čistota nás chrání
Základy osobní hygieny.

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Vládcové dne a noci
Den a noc.

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Programy realizované pouze v období svátku sv. Mikuláše:
O Mikuláši a rybáři

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

O Mikuláši a dětech ve světě

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Sv. Mikuláš - zachránce nevinných

Cena: 70 Kč/dítě, do 20 dětí 1 400 Kč

Všechny programy jsou spojeny s Mikulášskou nadílkou.

DŮLEŽITÉ: Jelikož jsou programy interaktivní, tak jsou určeny vždy pro jednu skupinu/třídu. Když máte
v mateřské škole více tříd, tak můžeme třídy postupně obejít a program pro každou realizovat zvlášť.
Délka programů: 45 minut

SMOLAŘÍNEK

prevence úrazů doma, na silnici a na hřišti

Příběh o dřevěné postavičce s duší, které nikdo neřekne jinak než Smolařínek.
Kudy chodí, tam se mu něco stane. Jednoduše můžeme říci, že se mu lepí smůla
na paty. V příběhu se postupně seznámíme s hasičem, policistou a doktorem,
kteří Smolařínka učí, jak předcházet různým nebezpečím. Příběh je interaktivní
a děti se stanou jeho součástí. Jedná se o preventivní výchovně vzdělávací
program, který obsahuje situace, které se mohou dětem stát každý den.

Téma:

Prevence úrazů doma, na silnici a na hřišti.

Cíl:

Děti se naučí, jak se při určitých krizových situacích zachovat a jak
předejít úrazům.

Délka:

45 minut

Cena:

80 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 600 Kč/program

Program vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch, který pomáhá
dětem po úrazech.
Z každého realizovaného programu
odvádíme 100 Kč na podporu NF Modrý
hroch. Více o jeho činnosti se dozvíte
na www.modryhroch.cz.

SMOLAŘÍNEK

U

VODY

prevence úrazů na koupališti i u moře

Příběh o Smolařínkovi má své pokračování. Smolařínek již ví, jaká nebezpečí
na něj číhají v každodenních situacích, ale jak se objeví někde u vody, tak je zle.
Stejně jako děti, i náš Smolařínek jezdí s rodiči na dovolenou k vodě a chodí
rád na koupaliště. Naštěstí se však seznámí s Námořníkem, který žije celý
život na lodi a ví, v čem je voda nebezpečná. Společně s dětmi se budou plavit
na moři, aby si ukázali možné nástrahy, které tam na ně čekají. S dalšími
nebezpečími u vody děti seznámí Plavčice a Potápěč.

Téma:

Prevence úrazů u vody.

Cíl:

Děti se naučí, jak se správně chovat u vody a jak předejít úrazům.

Délka:

45 minut

Cena:

80 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 600 Kč/program

Program vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch, který pomáhá
dětem po úrazech.
Z každého realizovaného programu
odvádíme 100 Kč na podporu NF Modrý
hroch. Více o jeho činnosti se dozvíte
na www.modryhroch.cz.

KAŠPÁRKU,

TAKHLE

NE!

zásady slušného chování

Příběh o Kašpárkovi je velice podivuhodný. Kašpárkovi totiž chybí i to
nejzákladnější vychování. Děti zhlédnou Kašpárkův příběh, který nedopadne
úplně nejlépe. Následně se do něj vypraví spolu s vypravěči, aby mohly
Kašpárkovi poradit a naučit jej, jak by se měl správně chovat a tím změnit
konec příběhu. Děti si skrze interaktivní příběh s dramatickými prvky osvojují
a upevňují základy slušného chování a učí se reflektovat, jak bychom se měli
chovat k druhým (kamarádi, senioři, rodiče, učitelé apod.). Dále rozvíjí své
schopnosti imaginace, pohybové a komunikační dovednosti.

Téma:

Základy slušného chování, pomoc druhým.

Cíl:

Děti dokáží vysvětlit, jaké jsou základy slušného chování a jak bychom
se měli chovat k druhým.

Délka:

45 minut

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

ODPADKÁČCI

třídění a recyklace odpadu

Naše společnost nyní produkuje nejvíce odpadu od okamžiku, kdy se na naší
planetě objevil život. Můžeme nějak pomoci, aby na naší planetě bylo stále
k žití?
Loutky Papíráka a Plastěnky ví, jak na to. Interaktivní formou se s nimi děti
naučí a vyzkouší si, jak správně třídit odpad. Mimo to se dozví, že mnoho věcí
můžeme znovu využít a užít si s nimi mnoho legrace.

Téma:

Třídění a recyklace odpadu.

Cíl:

Děti se seznámí s tříděním odpadu, recyklací a kreativním využitím
recyklovatelného odpadu.

Délka:

45 minut

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Náročnost tématu je flexibilně upravovaná podle věku dětí.

JÍME,

JAK

SE

PATŘÍ

zdravá strava

„Jé, tady je čokoláda!“ řekla Anička, ale Kuchař věděl, že by jí mnohem více
prospěla třeba mrkev. „A tady jsou hranolky. Kuchaři to je aspoň dobrota,“
pokračovala Anička. Ale Kuchař se rozhodně nechtěl vzdát: „A nechtěla by sis
raději dát jablíčko? To je pěkně sladké a udělá Ti radost.“
Děti se seznámí s dřevěnými kamarády Aničkou a Kuchařem. Anička má moc
ráda dobroty a jedla by je nejraději pořád. Kuchař ovšem jídlu rozumí a ví, co je
pro nás zdravé a co ne. Společně s dětmi se rozhodne naučit Aničku, co by
měla jíst více a co méně. Děti se tak seznámí se základním rozdělením
potravin a základy zdravé stravy.

Téma:

Zdravá strava a životní styl.

Cíl:

Děti se naučí, jaké jídlo je zdravé a jaké jídlo by se mělo jíst v omezené
míře. Dále se seznámí se se základy zdravého životního stylu.

Délka:

45 minut + následná aktivita

Cena:

75 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 500 Kč/program

Program je postaven na principech Zdravého talíře, který je propracovanější
formou potravinových pyramid a zároveň více respektuje různé druhy stravování.
Následná aktivita:
Paní učitelky dostanou na závěr programu papírové talíře a samolepky
s potravinami. Ty si po programu budou moci s dětmi vyplnit a tím s nimi
zopakovat, co se děti během programu naučily.

VODA

NAD

ZLATO

důležitost vody a zásady starání se o ni

Voda je jednou ze základních složek naší Země a také jednou z těch
nejdůležitějších. Vodu potřebujeme k životu my, zvířata i příroda. Bez dostatku
kvalitní vody nemůžeme na této Zemi žít. Kde se ale voda bere a jak se k ní
máme chovat?
Během programu se děti blíže seznámí s vodou a dozví se, kde a jak se na
planetě vyskytuje. Děti se naučí základní koloběh vody a zjistí, co můžeme
dělat, abychom měli dostatek vody pro naše potřeby i potřeby přírody. Děti
budou vedeny k tomu, aby si vody vážily a neplýtvaly s ní.

Téma:

Voda - koloběh vody, důležitost vody, zásady správného užívání.

Cíl:

Děti se seznámí s vodou a s její nezbytností pro náš život. Seznámí se
s koloběhem vody a s tím, jak mají s vodou zacházet.

Délka:

45 minut + následná aktivita

Cena:

75 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 500 Kč/program

Následná aktivita
Paní učitelky na závěr dostanou návod na vytvoření si miniatury Země ze
sklenice s ukázkou koloběhu vody.

ČISTOTA

NÁS

CHRÁNÍ

základy osobní hygieny

Proč se musím jít sprchovat? A proč si mám čistit zuby? A jak si mám správně
umývat ruce? A proč to všechno mám vlastně dělat?
V životě je spousta věcí, které bychom měli dělat, ale často nevíme proč. Když
potřebujeme, aby se děti chovaly tak, jak chceme, tak jim musíme vysvětlit, proč
by to měly dělat. Když budou děti vědět proč mají něco dělat, tak se jim to bude
dělat lépe. Program je tedy zaměřen na pochopení důležitosti základní hygieny.
Děti se seznámí se základy správné hygieny a skrze příběh se naučí proč
a jak si umývat ruce, čistit zuby, koupat se a další.

Téma:

Základy osobní hygieny.

Cíl:

Děti se dozví proč je důležité dodržovat hygienu a jak ji správně
vykonávat.

Délka:

45 minut + následná aktivita

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Následná aktivita
Paní učitelky na závěr dostanou básničku s grafickým doprovodem, kterou se
budou moci s dětmi naučit.

VLÁDCOVÉ

DNE

A

NOCI

den a noc

Proč je večer tma? Proč musím jít spát? Kam se schovalo slunce? A co dělají
v noci zvířata?
Děti se skrze interaktivní divadelní představení dozví základní pravdy o dni
a noci. Naučí se, proč se střídá noc a den a jak nás to ovlivňuje. Zjistí, v čem je
pro nás důležité slunce ve dne a měsíc v noci. Proč je důležité spát i vstávat.
Naučí se, jak se chová příroda přes den a co dělá, když jdeme spát.

Téma:

Den a noc, slunce a měsíc.

Cíl:

Děti se seznámí s rozdíly dne a noci. Naučí se základy o koloběhu dne
a jak tento koloběh ovlivňuje nás i přírodu.

Délka:

45 minut + následná aktivita

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Následná aktivita
Paní učitelky na závěr dostanou pracovní listy pro děti. Pracovní listy obsahují
omalovánky a doplňovačky, které rekapitulují základní části programu.

O

MIKULÁŠI

A

RYBÁŘI

s Mikulášskou nadílkou

Věděli jste, že je sv. Mikuláš patronem všech rybářů? A ví to i děti? Pocestný
rybář dětem povypráví příběh, který zažil na moři. Prozradí jim, jak Mikuláše
poznal a jak mu pomohl. Společně s dětmi tento zajímavý příběh znovu prožije
a zakončí ho společným přivoláním sv. Mikuláše tzv. sněhovou poštou. Ten
přijde s Andělem a malým dřevěným čertem (loutka) a blíže děti seznámí se
svým životem. Program je zakončený Mikulášskou nadílkou.

Téma:

Sv. Mikuláš, Mikulášská nadílka.

Cíl:

Děti se seznámí s příběhem sv. Mikuláše.

Délka:

45 minut

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Program realizujeme jen v období Mikuláše.
V ceně nejsou zahrnuty balíčky pro děti. Zařízení si chystají balíčky samy dle
jejich uvážení.

O

MIKULÁŠI

A

DĚTECH

VE

SVĚTĚ

s Mikulášskou nadílkou

Sv. Mikuláš byl již za svého života velmi oblíbeným mezi lidmi, jelikož byl
velmi štědrý k potřebným a chudým lidem. Může sv. Mikuláš svým chováním
motivovat také nás?
Děti navštíví bývalý žebrák, který žil v obrovské bídě a jen díky sv. Mikuláši
nyní může žít šťastný život. Bývalý žebrák děti seznámí s problémy, se
kterými se děti ve světě potýkají, a společně s nimi vymyslí možnosti, jak jim
pomoci. Následně přivolají sv. Mikuláše, který přijde s Andělem a malým
dřevěným čertem (loutka). Program je zakončený Mikulášskou nadílkou.

Téma:

Sv. Mikuláš, Mikulášská nadílka.

Cíl:

Děti se seznámí s příběhem sv. Mikuláše a s problémy ve světě.

Délka:

45 minut

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Program realizujeme jen v období Mikuláše.
V ceně nejsou zahrnuty balíčky pro děti. Zařízení si chystají balíčky samy dle
jejich uvážení.

SV.

MIKULÁŠ

-

ZACHRÁNCE

NEVINNÝCH

s Mikulášskou nadílkou

Sv. Mikuláš patří mezi neoblíbenější světce a patrony. Stal se patronem
několika profesí, měst či států. Jednou z jeho předností byl jeho smysl pro
spravedlnost a boj proti bezpráví. Často se staral o nespravedlivě souzené
a snažil se je zachránit před nespravedlivým soudem.
Můžeme o sobě říci, že jsme ke všem stejně spravedliví? Vážíme si každého
člověka a neděláme naschvály lidem kolem sebe? Děti se pomocí příběhu
naučí, jak se mají chovat ke svým kamarádům a zopakují si základy slušného
chování. Následně přivolají sv. Mikuláše, který přijde s Andělem a malým
dřevěným čertem (loutka). Program je zakončený Mikulášskou nadílkou.

Téma:

Sv. Mikuláš, Mikulášská nadílka.

Cíl:

Děti se seznámí s příběhem sv. Mikuláše a s tím, jak se k sobě
navzájem mají chovat.

Délka:

45 minut

Cena:

70 Kč/dítě, v případě méně jak 20 dětí 1 400 Kč/program

Program realizujeme jen v období Mikuláše.
V ceně nejsou zahrnuty balíčky pro děti. Zařízení si chystají balíčky samy dle
jejich uvážení.

