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Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p.o.,
Naděţda Dovolilová (ředitelka školy),
Alešova 1140, 511 01 Turnov
Telefon 481 322 704, email: stepanka.hh@seznam.cz
Charakteristika

MŠ:

Naše

mateřská škola je menší, spíše
rodinného

typu

spoluprácí
veřejností.

s úzkou

s rodiči
Je

umístěna

a
v

klidné části města Turnova,
který je „srdcem Českého
ráje“.

Budova

školky

je

postavena ze dřeva, a pro svůj vzhled roubeného objektu dostala název „ Dřevěnka“. Ve
školce se snaţíme vést děti k ochraně ţivé i neţivé přírody a prostřednictvím různých projektů
v dětech probudit zájem o planetu Zemi, či péči o své zdraví a zdraví prospěšných činnostech
a aktivitách.
Projekty a programy uskutečněné v naší MŠ: Skutečně zdravá škola (získaná bronzová
medaile), Projekt zdraví dětem, Motýlí louka na zahradě MŠ, ADRA – program Zdraví
dětem, Poznáváme přírodu Českého ráje, S pokusy objevujeme svět, Ţivá příroda
v Jizerských horách atd.
Na zahradě školy máme vyvýšený záhon, kde si děti kaţdoročně pěstují zeleninu a bylinky,
které se pak dále přidávají do nejrůznějších pokrmů ve školní kuchyni.
Velmi dbáme na kvalitu nabízených pokrmů, které připravujeme ve školní kuchyni
z čerstvých sezonních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu, bez pouţití polotovarů a
aditiv.

Soutěţní oblast: Svět okolo nás

PROŢITKOVÝ PROJEKT PRO DĚTI V NAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLE

„PŘÍRODNÍ ŢIVLY“
Charakteristika projektu:
Ţivly jsou s námi od nepaměti a stejně jako naši předkové, i my dnes s nimi ţijeme,
setkáváme se a fungujeme v běţném ţivotě. Projekt děti seznamuje se souvislostí mezi ţivou
a neţivou přírodou, ovlivňuje vztah dětí ke světu a vede k poznání přirozených zákonitostí na
planetě Zemi - našeho domova. Hlavní myšlenkou celého projektu je proţitkovým učením
děti seznámit s jednotlivými ţivly (oheň, voda, vzduch, země), jejich vlastnostmi a tím, jak
lidem pomáhají i jak mohou být nebezpečné. S jednotlivými elementy děti seznamujeme
prostřednictvím rozhovorů o jejich uţitečnosti a škodlivosti, pokusy, dramatizací, pomocí
didaktických, či pohybových her a celé téma zpracováváme výtvarnými postupy. Kaţdému
ţivlu je věnováno několik dní, kdy děti zaţijí dny země, ohně, vody a vzduchu. Projekt je
uskutečňován formou vlastního proţitku, kdy si vše děti vyzkouší, ochutnají, osahají a
vţdy jsou součástí všech činností. Vlastní proţitek z činností je základem tohoto
projektu.

OHEŇ

VZDUCH
ZEMĚ

VODA

SVĚT ŢIVLŮ (ELEMENTŮ)
• Na chodbě školy byl vytvořen „strom ţivota“ (z korku), který po celou dobu slouţil jako
nástěnka našeho projektu a symbolizoval nám lásku ke všemu ţivému i neţivému na
planetě.
• Vyrábíme si plošně zeměkouli (velké čtvrtky slepené k sobě) a objasňujeme si podstatu a
funkci ţivlů na planetě. Ţivly mohou škodit i pomáhat – jakým způsobem?
• Na ţivly si můţeme i sáhnout, můţeme je očichat, potěţkat – krom ohně – proč?
• Sklenice s ţivly – názorné vysvětlení podstaty všech ţivlů, jejich vlastností a funkcí.
- hlína, písek, kamínky, tráva …
- voda
- svíčka
- vzduch

HRA
S ŢIVLY
NÁS BAVÍ …

„Hymna“
našeho
projektu,
chráníme
vše ţivé i
neţivé na
planetě
Zemi …

VODA
Vodní ţivel má mnoho podob – typické je plynutí a pohyb. Voda dává zemi vláhu
důleţitou pro růst všeho ţivého.
• „Putování s kapičkou“ Seznamujeme se s koloběhem vody prostřednictvím dramatizace.
Vytvoření koloběhu vody
(potůčků, řek, rybníků,
moří atd.). Děti si samy
vyzkoušely cestu kapičky.
•

Význam

vody

pro

člověka – bez vody není
ţivot.
•

Pokusy

–

experimentujeme s vodou.

PUTOVÁNÍ
S KAPIČKOU
BYLA VELKÁ

ZÁBAVA

Proţitková návštěva nového vodojemu v Ohrazenicích u Turnova
• Spolupráce s VHS (Vodohospodářské
sdruţení Turnov), konkrétně s panem
ředitelem Ing. Milanem Hejdukem, který
dětem

z naší

školky

zprostředkoval

exkurzi do nově postaveného vodojemu
v Ohrazenicích, kde se podařilo odstranit
mangan z vodovodní sítě Turnovska.
Prohlídka byla obohacena o výklad
významu vody, čištění vody, koloběhu
vody v přírodě, fungování a principech
práce s vodou obecně.

ČISTIČKA VODY
=
ZDRAVÁ VODA

Filtrujeme
vodu z kaluţe.
Zjišťujeme jak důleţitá
je čistá voda pro ţivot.
Jak vodu čistíme a proč?
Význam pitné vody …

BEDŘICH SMETANA
VLTAVA
Experimentujeme s barvou
za poslechu klasické hudby.
„VODA V HUDBĚ“

OHEŇ
Oheň je nositelem ţivota, světla, tepla – můţe být dobrý sluha, ale zlý pán.
• Oheň je náš kamarád – důleţitost ohně pro
člověka – BEZPEČNOST NA PRVNÍM
MÍSTĚ. Jak se chovat aby se z ohně nestal zlý
pán? Nebezpečnost poţárů v krajině atd.
• Pokusy s ohněm – rozpouštění svíčky,
kapání na papír atd.
• „Od velkého třesku k člověku“ – oheň
v srdci planety – SOPKY – EXPERIMENTY
ve třídě – sopky z modelíny.
• „Na pravěk“ – křesáme jiskry pomocí dvou
křemenů – doplňkové hry k tématu.

Vernisáţ našeho
výtvarného
ztvárnění OHNĚ
na chodbě školy

Děti na stopě záhad,
aneb
pokusy baví kaţdého sopka nám vybuchla
ve třídě

V SRDCI PLANETY ZEMĚ HOŘÍ VELKÝ OHEŇ

ZEMĚ
Země je nositelkou přírodní moudrosti – je obdařena vlastnostmi jako plodnost a
stálost.
• Výlet do nedalekého lesa – pozorování
přírody

kolem

nás

(stromy).

Výroba

korkového „stromu ţivota“, který bude slouţit
jako nástěnka.
• Sběr přírodnin (písek, hlína, klacíky,
kamínky, větvičky, listy atd.). Děti si s věcmi
hrají, očichávají, třídí je, skládají, vytváří
obrazce atd.
• Země je kolébkou všech suchozemských
rostlin, z hlíny se narodily květiny, ovoce,
zelenina, stromy, tráva – význam půdy pro
ţivot.

„Z malinkého semínka,
které v zimě spí,
roste, roste rostlinka.
Kdyţ se probudí,
protáhne se, protřepá,
vykukuje do světa“.

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

BYLINKY – LÉČIVÁ
MOC PŘÍRODY

Malý zahradník –
sázíme semínka bylinek
do půdy. O rostlinky se
budeme starat a
pravidelně je zalévat.

Vypěstované

bylinky

nám

poslouţí k zpestření svačin a
obědů ve školce …

Bazalka
pravá
Řeřicha
zahradní
Rozmarýn
lékařský
Máta
peprná

VZDUCH
Vzduch je nezbytnou podmínkou k ţivotu, je všude a zároveň nikde – vnímáme ho jako
vítr či bouře.
•

Důleţité

zjištění

–

VZDUCH

NEVIDÍME, ALE JE VŠUDE KOLEM
NÁS.
• Pokusy k zjištění přítomnosti vzduchu
kolem nás – nafukujeme balonky, výroba
vějíře z papíru, foukáme do slánky a vítr
nám pohání lodičky, děláme slánkami
bubliny ve vodě atd.
• Znečištění ovzduší – vliv na zdraví
člověka – jak můţeme ovlivňovat čistotu
vzduchu? Co je čistička vzduchu?
•Vyhlídka
přítomnost

Ohrazenice
vzduchu

–

testujeme

prostřednictvím

větru.

FOUKEJ, FOUKEJ
VĚTŘÍČKU …

MALUJEM
LES - ČISTÍ
NÁM
OVZDUŠÍ,
CO DALŠÍHO
POMÁHÁ
ČISTIT
VZDUCH?

ČISTIČKA
VZDUCHU
=
ZDRAVÝ VZDUCH
KOLEM NÁS

CHCEME
DÝCHAT
ČISTÝ
VZDUCH

VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ PŘÍRODNÍCH ŢIVLŮ
VZDUCH – Slánkou rozfoukáváme
barevnou tuš a tvoříme tak krásnou
mozaiku vzduchu.

OHEŇ – Otisky rukou
oranţovou barvou,
experimentujeme s barvou.

VODA – Tahy štětkou po plátně,
sypeme do tuše sůl, která vytvoří
barevnou mozaiku.

ZEMĚ – Otisky prstů odstíny hnědé
barvy – proţitek z vnímání barvy prsty.

VÝSLEDNÁ PRÁCE
NAŠEHO TÝMU
ŠIKOVNÝCH DĚTÍ –
PŘÍRODNÍ ŢIVLY VE
VÝTVARNÉM ZTVÁRNĚNÍ

Velmi děkujeme všem za pomoc a podporu v našem projektu „Přírodní ţivly“, který byl
jistě přínosem pro všechny zúčastněné. Děti zjistily mnoho nových informací a vţdy
měly moţnost si vše vyzkoušet na vlastní kůţi – proţitek z činnosti byl pro nás velmi
důleţitý. Tento projekt byl unikátní i kvůli spolupráci s širokou veřejností, rodiči a
kamarády školy.
Doufáme, ţe děti si z projektu odnesly mnoho uţitečných informací o planetě Zemi,
která je bohuţel většinou lidí vnímaná jako samozřejmost a něco, co tu vţdy bylo a
bude. Proto jsme se snaţili zanechat v dětech jistou „stopu“, o důleţitosti ochrany ţivé i
neţivé přírody, která jak doufáme, je bude provázet v celém jejich dalším ţivotě.
KOLEKTIV MŠ „DŘEVĚNKA“

