Šikovné děti, z.s. přináší polytechnickou výchovu do škol a to i v případě,
že nemají vlastní dílnu.






Pravidelná volnočasová aktivita Kutil Junior, určená zejména dětem na prvním stupni
Jednorázové řemeslné workshopy pro školy určené pro první i druhý stupeň
Dílny pro veřejnost ve škole
(rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi, rodiče s teenagery)
Příměstské řemeslné tábory
Pravidelné lekce dílen

Kroužek Kutil Junior vznikl z důvodu absence technicky zaměřených kroužků ve školách a klade si za
cíl děti přivést k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky
a které je, především na prvním stupni, velmi baví.
Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší
uspokojení, než když si je koupí. Děti poznají cenu lidské práce, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a
jaká je radost z dosaženého výsledku.
Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně se všemi pracovat. Při realizaci
samostatných projektů se seznamují postupně s různými druhy materiálů.
Náročnost projektů se s nabytými zkušenostmi stále zvyšuje tak, aby byly děti motivovány v práci
pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí jsou odměněny nejen dokončenými výrobky, ale také
„výučními listy“.
Ze stejné myšlenky vychází i jednorázové workshopy pro
žáky prvního i druhého stupně ve školách, tak aby se
k technickým činnostem mohly alespoň na chvíli dostat
všechny děti.
Pro některé děti se může jednat o hravou přípravu na budoucí
povolání, která je potřebná zvlášť v dnešní době, kdy se
potýkáme s nezájmem dětí o učební obory. Pro všechny se
však hlavně bude jednat o trénování zručnosti, kterou využijí i
v dospělosti.
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Dílny pro veřejnost ve školách přináší příležitost společně
trávit volný čas smysluplnou činností. Rodiče, případně
prarodiče s dětmi či teenagery pracují dohromady na
společném projektu, který má často ještě další přesah
(ekologický – hmyzí domky, ptačí budky, krmítka, komunitní
– knihobudky apod.)

V době prázdnin pořádáme příměstské řemeslné tábory,
které seznamují děti s řemesly v praxi. V závěru tábora děti samy vytváří řemeslný jarmark, na kterém
všechny své výrobky prezentují.
Součástí kroužků, workshopů i táborů je prezentace řemesel ve spolupráci s cechy, která dává dětem
možnost setkání se skutečnými řemeslníky, kteří je mohou pro myšlenku práce v daném oboru
nadchnout!

Více informací o projektu naleznete na www.kutiljunior.cz
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