Projekt - Máme rádi přírodu
Cílová skupina: děti 3-6let
Termín: duben, květen, červen 2016
Realizace: vnitřní prostory MŠ
zahrada
okolí MŠ (les, louka)
Pomůcky: knihy, leporela, maňásci, barvy, štětce, karton, plastové lahve,
barevný papír, nůžky, porcelánový hrnek, lupa, různé druhy
přírodnin, semínka rostlin, sadba, truhlíky, hlína, zahradnické
nářadí, kelímky od jogurtu, hlína, umělohmotné kontejnery,
atlasy rostlin a stromů
Cíle projektu:
- probudit zájem a vztah k přírodě
- osvojit si dovednosti důležitých k podpoře zdraví
- proces spojený s prožitkem a vlastní zkušeností
- pochopit důležitost zeleně a stromů
- dovednost využít vlastní zkušenosti
- vnímat krásy přírody
- přírodovědná gramotnost
- ochrana životního prostředí, zásady třídění odpadu

Duben- zdravé, dobré, léčivé
Činnosti

- komunitní kruh - diskuze
- prohlížení a třídění obrázků
- příprava salátu z čerstvého ovoce, zeleniny (pojmenovat,
ochutnat, krájet)
- otázky-komunitní kruh (viz. CELÝ ROK. HRAVÁ
ZDRAVOVĚDA )
- pracovní listy (ovoce a zelenina)
- hry (Všechno lítá co peří má, Odkud se berou, Ovoce-sladkosti
přetahovaná- slovní lano)
- pořekadla, hádanky, říkanky a písničky (písně: Šel zahradník,
Krtek, Tancovali vrabci v trávě, báseň: Zdravé a dobré,
hry: Crazy chef)
- hry na obchod, Na lékaře
- sázet rajčata, sít semínka ředkviček, salátu,
bylin a pravidelně se o ně starat
- pracovat s jednoduchým nářadím na zahrádce (rýč,
motyčka, hrábě…)
- zalévat, plít, sklízet
- zařazovat pravidelně do cvičení prvky jógy předškolního věku

Květen- život v lese
Činnosti - vycházky do přírody (poskytnout dětem přímý kontakt
s přírodou
- tvořivé a dramatické činnosti v lese (proměna ve stromy,
pohybová improvizace)
- narativní pantomima (narace v pantomimě spočívá v tom, že učitelka čte nebo
vypráví pohádkový příběh a děti podle vyprávění ztvárňují děj příběhu)

- poslouchat zvuky v přírodě, pozorovat zvířata, ptáky….
- hry v přírodě – výtvarné a pracovní činnosti s přírodninami,
stavba mraveniště z přírodního materiálu
- pozorování mraveniště, vycházka k lesní školce, ke krmelci,
k ohradě se zvířátky- krmení zvířat v nedaleké ohradě
- pozorování života u potoka, báseň Žába
- objímání stromů

- hry, soutěže, pátrání s lupou
- vysazení malého smrčku

Červen- přírodu si neničíme

Činnosti - dramatická činnost (příběh maňáskové divadlo)
- komunitní kruh na téma ZEMĚ- DOMOV NEBO SMETIŠTĚ
- pokusy na školní zahradě (zahrabat nevhodný materiál a
pozorovat, jak se rozkládá)
- vycházky do lesa- co do lesa nepatří (za pomoci učitelky sbírat
odpadky)
- třídit odpad - hra na zahradě - papír, plasty, sklo, bioodpad
- společná akce-opékání buřtů (připomenout dětem, co do ohně
nepatří, dodržovat bezpečnost při práci s ohněm)
- vyrobit papír, rozhovor o výrobě papíru, základní surovina
- didaktická hra pro třídění odpadu EKO-KOM, Ekolínek čaruje
s plasty- CD
- hra- Detektivové v přírodě
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