Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Rozprávky večných detí 3
Čadca (5. december 2017) – S rozprávkami sa stretávame po celý život. Najskôr ako
poslucháči a neskôr ako rozprávači svojim ratolestiam. Rozprávky tak trochu inak zažili
v období september až december 2017 zdravotne postihnuté alebo inak znevýhodnené deti
a mládež už po tretíkrát v rámci cyklu „Rozprávky večných detí“. Projekt sa Kysuckej
knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, podaril uskutočniť
vďaka

podpore

Dotačného

systému

Ministerstva

kultúry SR

a spolufinancovaniu

zriaďovateľa.
V projekte venovanom predovšetkým mentálne postihnutým deťom a mládeži, ktoré
pre svoj postih nestrácajú detstvo a vzťah k rozprávkam i v dospelom veku, sa mohli tieto
„večné deti“ spolupodieľať na dotváraní rozprávkových príbehov v literárno – výtvarno –
dramatických – tvorivých dielňach, ktoré sa konali v Kysuckej knižnici v Čadci a Domove
sociálnych služieb Horelica. Zamerané boli na kreatívnu prácu s knihou, textom a ilustráciou.
Na témy tvorivých dielní - Ako jabĺčko na svet prišlo, Dary prírody, Voňavé bylinky, Zdravé
dobroty – pripravili koordinátorky projektu, Petronela Gavenčiaková, Miroslava Barancová
a lektorka Zuzana Jesenská Kubicová, rozprávkové príbehy odohrávajúce sa na lúke plnej
byliniek, v aleji jabloní a v našich lesoch. Tvorilo sa, čítalo sa, varilo sa v ozajstnom hrnci,
ale aj so psíkom a mačičkou podľa knihy Jozefa Čapka. Deti rozoznávali vône, plody
a rastliny, chutnali jabĺčka, piekli zdravú a nezdravú tortu, zahrali si divadlo a kreslili,
modelovali, farbili i lepili. Na záver účastníci projektu prezentovali svoje práce z tvorivých
dielní svojím rovesníkom na stretnutí pod názvom VYTVORILI SME PRE VÁS.
Koordinátorky neskrývajú nadšenie z výsledkov tvorivých dielní ale i z celého projektu.
„Realizácia projektu je pre nás mimoriadne obohacujúca, ale i náročná. Snažili sme sa
hravou formou za pomoci tematicky ladených rozprávok vtiahnuť mládež do sveta prírody a
jej darov. Naučiť ich rozoznávať všetkými vnemami, stvárniť ich a nakoniec aj správne s nimi
zachádzať. Nimi zobrazený svet je neopakovateľný. Ich diela sme sa pokúsili zakomponovať
do pexesa, ktoré si každý účastník projektu ponechá. Vďaka projektu sme mohli zakúpiť aj
bohato ilustrované knižky na zážitkové čítanie ale i poučné príbehy a rozprávky z prírody.
Veríme, že sa nám podarí zrealizovať aj štvrtý ročník.“ hodnotí Petronela Gavenčiaková.
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