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Správa:
Cieľ aktivity:

•

Prirodzenou cestou formou hrových a zážitkových činností
skrášliť dvor materskej školy.

•

Manipulácia so záhradníckymi nástrojmi.

•

Viesť detí k utváraniu pozitívneho vzťahu k prírode.

•

Užiť si spoločné aktivity, viesť deti k spolupráci a
vzájomnej pomoci.

Úlohy podujatia:

•

Rozvíjanie emocionálnej úrovne prístupu k životnému
prostrediu.

•

Na úrovni pozorovania naučiť deti aktívne vnímať a precítiť
prácu, pozorovať a rozlíšiť javy a podmienky prírody.

•

Skrášľovanie našich dvorov kosením, odstránením hnijúcich
stromov, natieraním plotov, renováciou lavičiek, výsadbou
kvetín.

Organizácia:

•

Vytvorenie podmienok.

•

Príprava potrebných nástrojov.

•

Vyzvanie dobrovoľníkov na natieranie oplotenia.

•

Požiadanie odborníkov na odstránenie zhnitých stromov a
buriny.

Pomôcky:

•

Záhradné náradie na skrášlenie dvora

•

Na výsadbu kvetín: kvety, rašelina, záhradné náradie pre
dospelých a deti, kanvice na polivanie kvetov

•

Stroje a kontajnery na odstránenie zhnitých stromov, kríkov
a buriny

•

Farby a štetce na natieranie plotu

Príprava:
Riaditeľka našej materskej školy uverejnila výzvu, na základe ktorej zohnala dobrovoľníkov
na natretie oplotenia našej elokovanej materskej školy. Požiadala mesto, aby prostredníctvom
svojich odborníkov a strojov pomohli odstrániť zhnité stromy a kry, a v kontajneroch odviezť
prírodný odpad.

Realizácia:
V júni sme sa zaoberali skrášľovaním nášho dvora. Natretie oplotenia prebehlo úspešne za
účasti dobrovoľníkov - rodičov z dvoch firiem (T- Systems Slovakia s.r.o. a U-Shin Slovakia
s.r.o.). Tí sa aktívne zapojili do natretia brány a oplotenia elokovaného pracoviska na
Turgenevovej ulici. Zlikvidovali sa aj buriny, zhnité stromy a kríky, ktoré boli odstránené za
pomoci odborníkov a rodičov v oboch našich škôlkach. Osviežili sa trávnaté plochy a
vynovili lavičky. Do výsadby kvetov sa zapojili už aj škôlkari. Keďže s obľubou tvorili jamky
a cestičky, kopali a hrabali na pieskovisku, vzrušene očakávali popoludnie, lebo vedeli, že
teraz budú vysádzať skutočné, krásne kvety. S radosťou sme sa dívali s akým oduševnením
prežívajú túto dôležitú úlohu a aké sústredenie sa odráža v ich pohľade.
V neposlednom rade ich tešilo, že kopali a hrabali so svojimi rovesníkmi a s rodičmi
pomocou skutočných záhradných aj keď veku primeraných náradí.

REFLEXIA
Rodičia a deti sa aktívne zapojili do podujatia. S radosťou skrášlili dvor materskej školy na
Žižkovej ulici aj dvor elokovanej materskej školy na Turgenevovej ulici.
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