Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia Apríl 2016
Nemčina do Materských škôl
Meno zamestnanca* Názov žiadateľa/ Mesto

Ing. Czanik
1 Alexander

Ing.Pavol
2 Cvíčela, PhD

Mgr. Erik
3 Radványi

Názov projektu

ZŠ s MŠ s VJMAlapiskola és Óvoda HAUS,HAUS,WER
Vlčany
WOHNT HIER?

ZŠ s MŠ Kľačany
Základná škola s
materskou školou,
Spartakovská 5,
Trnava

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

Cieľom záujmového krúžku je vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov
už v rannom veku dieťaťa. Oboznamovanie sa so základmi nemeckého jazyka sa
bude realizovať prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier.

2 200,00 €

Der, die, das v
škôlke

Projekt bude riešiť výučbu nemeckého jazyka v MŠ Kľačany. Zážitkovými a
interaktívnymi metódami: jeseň -Tekvičková slávnosť- výroba ozdobných
tekvíc,party, beh, zima: Vločka jednoočka-stavba snehuliaka,
sánkovanie,vianočné piesne-súťaž, jar - Kytička kvetov mame-výroba z papiera,
dramatizácia rozprávky, preteky na kolobežke,separ.odpadu, leto: Usmiate
slniečko-hrad z piesku,papier.slnko,turistika.

2 200,00 €

Nemčina do MŠ
Spartakovská 6

Rozšírením výučby nemčiny aj do MŠ chceme zvýšiť záujem detí i rodičov o
nemčinu, hravou formou získať prvé základy jazykových zručností ako
predpoklad na ich ďalšie rozvíjanie.

2 200,00 €

4 Milan Vrabel

Materská škola J.
Kollára 896, Malacky Nemčina zážitkovo

5 Pavel Haluška

Základná škola s
materskou školou,
Chorvátsky Grob

Ja a moji priatelia

Výučba jazykov u detí je najúčinnejšia vtedy, ak je realizovaná od útleho veku,
pričom v predškolskom veku má svoje špecifiká. Tieto pozostávajú z pozitívnych
zážitkov detí. Ak sa deti predškolského veku učia prostredníctvom zážitkov,
dokážu si viac zapamätať a viac sa naučia. jazykové kompetencie detí chceme
stavať na zážitkovom učení a to aj v prírodnom prostredí.
Nemecký jazyk pre deti predškolského veku - realizovaný v MŠ hravou formou.
Deti bude sprevádzať celým kurzom logopedická bábka, ktorá umožní deťom
komunikovať bez strachu a zábran. Piesne, básne, pohybové, spoločenské a
manipulačné hry, obrázky a pracovné listy budú deti učiť komunikovať v
cudzom jazyku. Kurz sa zakončí vystúpením pre rodičov a priateľov na konci
školského roka.

2 200,00 €

2 199,92 €

6 Pavol Šišolák

7 Peter Gajdošík

Stanislav
8 Gajdošík

Zoroslav
9 Smolinský
Spolu

ZŠ s MŠ Závod

Nemčina pre
najmenších

Rodičovské
združenie pri MŠ
WIR LERNEN
Bohrova 1, Bratislava DEUTSCH...

Materská škola,
Kalinčiakova,
Bratislava

Po nemecky hravo

Súkromná materská
škola, Česká 10,
elokované
Vzdelávanie v
pracovisko Devín
nemeckom jazyku

Cieľom projektu je interaktívnou a zážitkovou formou zoznámiť deti s
nemeckým jazykom, tak aby získalli k nemu pozitívny vzťah a nemali z neho
strach. Taktiež naučiť deti základné nemecké frázy, pesničky a pod. Na výučbu
chceme používať modernú didaktickú techniku a pomôcky.

2 200,00 €

Náš projekt ponúka hravou formou vzbudenie záujmu o nemecký jazyk u detí
prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, pracovných listov a aktivít na
interaktívnej tabuli. V čase keď sa ovládanie anglického jazyka považuje za
samozrejmosť ponúkame deťom možnosť oboznámiť sa aj s iným cudzím
jazykom už v útlom veku. Malé deti sa nebudú bifľovať slovíčka, ale budú sa učiť
formou hry a bez nátlaku na výkon.

2 200,00 €

Oboznámovanie detí so základmi nemčiny formou hier, piesni, básni,
pracovnými listami (vyfarbovanie, vyplňanie), modelovaním na vopred danú
tému. Práca na interaktívnej tabuli s úlohami podporújucimi zapamätávanie
nemeckých slov a textov, počúvanie piesni a textov v nemeckom jazyku.
Cieľom projektu je vytvoriť deťom príležitosť rozvíjať ich jazykové schopnosti a
umožniť im spoznávanie cudzích jazykov tak, aby naplno rozvíjali svoj potenciál
v tejto sfére. Prostredníctvom súboru pomôcok Hans Hase im priblížime kultúru
nemecky hovoriacich krajín a rozšírime ich všeobecný rozhľad. Vysokoškolsky
vzdelaná učiteľka nemeckého jazyka zabezpečí efektívnu výučbu hravou
formou.

928,00 €

2 200,00 €
18 527,92 €

