Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Nadstandardní aktivita:

„ Přírodníček “
…aneb učíme se vnímat a žít v souladu s přírodou již od dětských
střevíčků…

Nepopsatelná krása květů, půvab letu ptáka, šumění větru ve stromech,… Kdykoliv a
kohokoliv se může příroda dotknou v jediném neopakovatelném okamžiku způsobem zcela
zvláštním, jedinečným a nenapodobitelným. Tyto okamžiky se stávají tím nejhlubším
souzněním s přírodou, ze které vychází všechno živé a čisté…
Každý člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý, každý má jiné individuální schopnosti, a
každý z nás proto vnímá přírodu trochu jinak. Příroda promlouvá ke každému jinou řečí.
Důležité je, aby dospělí svou ukvapeností a každodenním spěchem dokázali vhodně
interpretovat dětem okolní svět a neporušily tak dětské vnímání a pocity. Poznávání přírody je
vždy prostředkem a nikoliv samoúčelem. Pomáhá dětem a dospělým najít sebe samé. Příroda
nám potom dává malý, drobný dárek, který nic nestojí a přitom přináší mnoho radosti.
Na naší mateřské škole je již dlouhá léta ve výchovně vzdělávacím programu začleněna také
ekologická a environmentální výchova.
MŠ Vsetín, Trávníky 1218
získala
EKOLOGICKÝ AUDIT pro školy a školská zařízení“, který je naší MŠ opakovaně
udělován. Jsme zařazeni v environmentální síti mateřských škol „MRKVIČKA“.
Environmentální výchova je v naší MŠ každodenně realizována jako „Přírodníčkovy
chvilky“, které probíhají ve všech třídách a jsou také součástí vzdělávacího obsahu, který je
zpracován v našem ŠVP.
Jak to všechno s dětmi v MŠ děláme? (příklad některých environmentálních aktivit)
* třídění odpadu v MŠ
* „Ekohrátky“ v přírodě – čištění lesa, studánky, zahrady, výroba přírodního blátíčka
* besedy s odborníky (Jak chutná kapka medu – včelař, Putování s kapkou vody- čistička)
* výukový koutek na zahradě MŠ – hmyzí hotely, péče o školní záhonky + pěstování
* pravidelná návštěva EKO farmy + vzdělávací programy pro děti
* cvičení a prvky jógy
* farmářský den na zahradě s POLY – co si k jídlu domácího vyrobíme
* barevný den v přírodním arboretu v Semetíně
* pěstování a péče o bylinky – koktejl vůní
* přírodní galerie – výstava výrobků z přírodnin na zahradě MŠ
* návštěva útulku zvířátek a záchranné stanice
… a další, další a další netradiční činnosti…

