
Ekologický projekt  : Chceme chránit naši planetu

Charakteristika : ;  využít umístění MŠ v krásné přírodě k rozvíjení poznatků o vodě, vzduchu, zemi, 
lese, podporovat vytváření vztahu dětí k přírodě  a její ochraně, nutnost třídění odpadů

Dílčí vzdělávací cíle: podporujeme u dětí

-     rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

-     upevňování návyků zdravého životnímu stylu

-     vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti ke světu, přírodě, planetě Zemi

-     rozvoj tvořivosti

-     poznávání pravidel společenského soužití

Klíčové kompetence /k.k. /

k. k. k učení – vedeme děti k tomu, aby měly elementární poznatky o světě , jeho rozmanitostech a         
proměnách

k. k. k řešení problémů – aby si všímaly  dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací 
k řešení dalších problémů a situací je pro ně pozitivní odezva na aktivní zájem

k. k. komunikativní – aby se dokázaly  vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky

k. k. sociální a personální – aby se  dokázaly prosadit ve skupině , ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvat a spolupracovat, spolupodílet se na společných rozhodnutích

k. k. činnostní a občanské –  aby věděly, že není jedno v jakém prostředí žijí,  aby si uvědomilyi, že se 
svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Očekávané výstupy – dítě dokáže:

-  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-  rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

-  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

-  formulovat otázky, odpovídat



-  záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

-  vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci

-  vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

-  prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

-  být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, věcem

-  pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem      

   s odpady, starat se o rostliny

Vzdělávací nabídka – nabídneme dětem :

Jablíčková slavnost

Výstava ovoce a zeleniny

Výroba mačkaných jablíček a brambor z odpadových papírů

Pokusy s lupou – zkoumání ovoce, zeleniny

Využití odpadních materiálů při výrobě bramborových maňásků (látky, příze, kožešiny, knoflíky, 
korálky, korek,..)

Využití přírodnin ve hře – kaštany, žaludy, větvičky, barevné listí ze stromů, kůra,…

Dýňová slavnost

Hry a stavby ze dřívek a větviček (podzimní dekorace)

Výroba ručního papíru

Čertovské lucerničky

Vánoční svícny

Výroba máčených svíček

Třídíme odpad – barevné koše

Krmítka pro ptáčky (květináče, šišky,…)

Strom pro ptáčky – jablíčka, lojové balíčky

Energie není zadarmo



Krmení ptáčků do krmítek na školní zahradě

Pokusy s vodou, sněhem, ledem

Setí bylinek, rašení cibule, větviček ve váze – pozorování, péče

Kompostér – zásady a základy kompostování

Přesazování květin, péče, zalévání

Vycházky do lesa, na louku, k potoku – zásady chování v přírodě

Výroba obrázků – z víček od plastových lahví

Výroba prostorových předmětů z plastových lahví – váza, anděl,…


