OSLAVA DNE ZEMĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČESKÁ
Dne 20. dubna 2016 jsme
společně s dětmi oslavili na školní
zahradě Den Země. Pedagogové MŠ
připravili dětem dopoledne plné soutěží
a her na téma poznávání živé a neživé
přírody a její ochrany. Snahou bylo
vzbudit v dětech zájem o ochranu
přírody a motivovat je k přemýšlení, jak
můžou ony samy v této oblasti našeho
života pomoci.
Děti si povídaly o různých
druzích přírodnin – z oblasti živé i neživé přírody. Skládaly puzzle s tématikou Země, jarních
květin a stromů, které se učily poznávat na zahrádkách a v okolí MŠ.
Seznamovaly se s procesem klíčení a růstu rostlinek ze semínka a pak měly možnost
semínka třídit dle druhu. Děti se při této hře mimo jiné naučily i poznávat některé druhy
luštěnin.
Při hrách s tématem třídění odpadu si pak procvičili si znalost barev. Společně formou
her si vyzkoušely, jak správně odpad třídit a k čemu je jeho třídění vlastně dobré?
Při společných hrách a soutěžích byly děti vedeny k vzájemné spolupráci a pomoci, vnímání
okolí.
Děti ze třídy Motýlků pod vedením paní učitelky připravily drobné občerstvení na
odpoledne pro sebe i své rodiče.
Na závěr herního dopoledne se všechny děti podílely na sázení lípy ve školní zahradě.
Děti nejprve s paními učitelkami stromeček ozdobily. Aby nám stromeček pěkně rostl,
zazpívali jsme mu písničku „Stromy“, pana Z. Svěráka a J. Uhlíře. Děti pak stromeček
zasadily, přisypávaly hlínu a zalily. Spontánně pak děti volaly: „Ať žije stromeček!“
Byla bych ráda, kdyby se sázení stromu stalo v naší školce tradicí. Naši první krásnou
lipku a některé okrasné keříky nám dodal pan Saul, kterému bych ráda i touto cestou
poděkovala.
Odpoledne nám přišla pomoc s úpravou zahrady část rodičů. Díky nim jsme připravili
záhon na pěstování bylinek, upravili nerovnosti v zahradě a vysadili jsme část rostlin, ke
kterým by postupem času měly přibýt další, o které se budou s dětmi starat paní učitelky. Už
teď se těšíme na výpěstky ovoce a zeleniny dětí.
Snaha dětí byla oceněna dárečky. Děti ze třídy Včeliček dostaly terárium se šnečky a
třída Motýlků dostala motýlí zahrádku pro odchov motýlů. Děti mají jedinečnou možnost
naučit se chápat důležitosti péče o svěřeného tvora v praxi.
Cílem celého dne bylo strávit smysluplně čas a vytvořit podmínky pro rozvoj
enviromentální výchovy neboli „Lásky a úcty k přírodě“ u dětí v MŠ Česká.
Ráda bych, touto formou poděkovala všem, kteří ať už fyzicky, či jinak na Dni Země
pomohli.
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