Čo sa nám už podarilo splniť od januára 2015:
ROK 2015:
JANUÁR:
- aktivita Snehuliaci a iní -iaci: tvorili sme snehuliakov z odpadového materiálu (plasty, papier,
textil, vrchnáky).
- aktivita Keď napadne veľa snehu: uskutočnili sme s deťmi environmentálne aktivity a
pokusy
MAREC:
- aktivita Zobúdzanie semienok: uskutočnili sme pokusy s rýchlením rastlín, pozorovali vplyv
rôznych činiteľov na ich rast.
- aktivita Jar k nám letí: pozorovali sme s deťmi vtáky, hmyz, rastliny v školskej záhrade,
uskutočnili sme environmentálne aktivity. FOTO
- aktivita Jarná vychádzka do okolia MŠ: počas turistickej vychádzke sme spolu s deťmi
hodnotili životné prostredie a vymýšľali riešenia na jeho ochranu. Zážitky z vychádzky deti v MŠ
výtvarne spracovali.
APRÍL:
- aktivita Deň Zeme: vysadili sme 3 sadenice divého viniča popri altánku na jeho postupné
zazelenanie, starali sme sa o bylinkovú záhradku, kde sme dosadili 3 sadenice byliniek. Maľovali
sme preliezky, plôtik, domčeky, altánok.
- aktivita Záchrancovia stromov: uskutočnili sme v MŠ zber starého papiera, kde sa vyzberalo
úctihodných 14.972,91 kg starého papiera a tým sme zachránili 197 stromov.
MÁJ:
- aktivita Náučný chodník v školskej záhrade: v školskej záhrade sme spolu s deťmi v rámci
aktivity rozmiestnili 28 menoviek na stromy a kríky. Poobede deti previedli náučným chodníkom
svojich rodičov a spolu pomenovávali označené stromy a kry. FOTO
- aktivita Pomocníci v záhrade: pozorovali sme s deťmi hmyz a dážďovky, vytvorili
dážďovkáreň, rozprávali sa o význame dážďoviek v prírode.
- aktivita Čarovný svet botanickej záhrady: navštívili sme spolu s demi a ich rodičmi
botanickú záhradu, v ktorej práve prebiehala výstava exotických motýľov. S deťmi sme vytvorili
spoločné práce z vrchnáčikov z plastových fliaš.
JÚN:
- aktivita Pocitová stopa 1: mali sme v pláne upraviť terén v záhrade do tvaru stopy s
vytvorením plôch s rôznymi prírodninami, avšak znemožnili nám to prírodné podmienky. Nakoľko
dlhodobo pretrvávalo suché počasie, zem bola natoľko stvrdnutá, že nebolo možné osadiť kolíky
na vytvorenie stopy. S touto aktivitou musíme počkať do jesenného daždivého počasia, kedy
bude zem mäkšia.
- anketa Deň životného prostredia: uskutočnili sme medzi rodičmi anketu s otázkami
zameranými na problematiku životného prostredia. Do ankety sa zapojilo 82 rodičov. S deťmi
sme uskutočnili anketu formou obrázkou.
- aktivita Tvoríme pre radosť a úžitok: deti s rodičmi vytvárali lodičky s odpadového
materiálu, následne sme z vytvorených prác urobili výstavu. FOTO
- aktivita Svetový deň životného prostredia: deti z 2.,3. a 4.triedy sa zúčastnili výletu na
Alpínku, kde sme absolvovali lesný náučný chodník. Zážitky z výletu znázornili v kresbách na
chodníku. FOTO
AUGUST:
- aktivita Kuriatko a obláčik: s deťmi sme pozorovali vplyv slnečného žiarenia na rastliny a
živočíchy. V rámci aktivít sme prenášali vodu, polievali rastliny, pozorovali vsakovanie vody,
vytvárali zo suchého a mokrého piesku stavby, robili pokusy s plávaním a potápaním predmetov z
rôzneho materiálu.
- aktivita Pocitová stopa 2: nakoľko sa nám pocitovú stopu nepodarilo vytvoriť, nemohli sme s
deťmi realizovať hmatové hry a chodiť po stope na boso. Tutú aktivitu presunieme na ďalší rok.
SEPTEMBER:
- aktivita Čo si obliekajú stromy: s deťmi sme obkresľovali kôru stromov v školskej záhrade na
náučnom chodníku, zbierali sme listy a lisovali ich. Zo zozbieraných prác sme vytvorili herbár.

- aktivita Príroda najväčšia telocvičňa: s deťmi sme uskutočnili v školskej záhrade športové
dopoludnie. FOTO
- aktivita Výlet na Bankov: Spolu s rodičmi a deťmi sme absolvovali pešiu túru od MŠ na
Bankov. Počas túry sme zbierali šípky na šípkový čaj, púšťali šarkany. V prírodnom prostredí
Bankova sme si opiekli klobásky. FOTO
OKTÓBER:
- aktivita Čo nám jeseň ponúka: s deťmi sme zbierali jesenné plody a prírodniny, vytvárali z
nich rôzne výtvory, ktoré sme prezentovali na výstave v rámci ochutnávky zdravých jedál.
Ochutnávku sme tohto roku tematicky zamerali na tému Jablkový deň v MŠ, čo sa odrazilo nielen
v prácach detí, ale aj v receptoch jedál. FOTO
- aktivita Farby jesennej záhrady: s deťmi sme sa venovali krajinnému umeniu (LandArt),
vrámci ktorého vytvorili nádherné kompozície.
NOVEMBER:
- aktivita Artušov kruh: Okolo mladého duba sme upravili terén a osadili do zeme 12 pníkov,
aby sme tam mohli realizovať s deťmi prosociálne aktivity.
- aktivita Pocitová stopa 1: v júni sme mali v pláne upraviť terén v záhrade do tvaru stopy s
vytvorením plôch s rôznymi prírodninami, avšak znemožnili nám to prírodné podmienky. Preložili
sme to na november a vyplatilo sa. Podarilo sa nám vytvarovať drevenými palisádami terén do
tvaru chodidla, rozčleniť ho na jednotlivé plochy a začali sme aj s ich vypĺňaním prírodninami.
- aktivita Jesenná brigáda: v novemri sme zorganizovali jesennú brigádu zameranú na
vyhrabanie lístia v školskej záhrade. Aj keď nám cez noc primrzlo, počas dňa sa vyčasilo a
podarilo sa nám vyhrabať a naložiť do kontajnera všetko lístie. Počas brigády sme si pochutnávali
na skvelom šípkovom čaji, ktorí nám uvarili panie kuchárky zo šípok nazbieraných počas výletu na
Bankov. FOTO
DECEMBER:
- aktivita Liečivá sila prírody: Vytvorili sme propagačnú nástenku na tému využitie liečivých
rastlín pri prevencii a liečení ochorení. V rámci vianočných besiedok sme zorganizovali posedenie
pri liečivom čaji.
- aktivita Vianoce v záhrade: Umiestnili sme kŕmidlá pre vtáky v školskej záhrade a pravidelne
do nich dopĺňali potravu. Na stromy v záhrade sme rozvešali potravu pre vtáky.

ROK 2016:
JANUÁR:
- aktivita Snehuliaci a iní -iaci: tvorili sme zimnú krajinu z odpadového materiálu (plasty,
papier, textil, vrchnáky). Každá trieda vytvorila časť krajiny, ktoré sme potom spojili do
celku. FOTO
- aktivita Keď napadne veľa snehu: využili sme, že nám napadol sneh a uskutočnili sme s
deťmi environmentálne aktivity a pokusy so snehom. FOTO
MAREC:
- aktivita Zobúdzanie semienok: uskutočnili sme pokusy s rýchlením rastlín, pozorovali vplyv
rôznych činiteľov na ich rast.
- aktivita Jar k nám letí: pozorovali sme s deťmi vtáky, hmyz, rastliny v školskej záhrade,
uskutočnili sme environmentálne aktivity.
- aktivita Deň vody: pripravili sme informačnú nástenku o význame šetrenia vodou a
zorganizovali anketu na túto tému. Deti mali anketu fo forme obrázkov a rodičia formou
anketových otázok.
APRÍL:
- aktivita Jarná vychádzka do okolia MŠ: počas turistickej vychádzke sme spolu s deťmi
hodnotili životné prostredie a vymýšľali riešenia na jeho ochranu. V rámci vychádzky, ktorá bola
na Deň Zeme, odniesli deti použité batérie, ktoré sme vyzberali v MŠ, do zberného dvora. FOTO
- aktivita Záchrancovia stromov: uskutočnili sme v MŠ zber starého papiera, kde sa vyzberalo
úžasných 14.185,71 kg starého papiera a tým sme zachránili 186 stromov.
MÁJ:
- aktivita Náučný chodník v školskej záhrade: v školskej záhrade sme spolu s deťmi v rámci
v minulom roku vytvoreného náučného chodníka poznávali stromy a kríky.

- aktivita Pomocníci v záhrade: pozorovali sme s deťmi hmyz a dážďovky, vytvorili
dážďovkáreň, rozprávali sa o význame dážďoviek v prírode.
JÚN:
- aktivita Čarovný svet botanickej záhrady: navštívili sme spolu s demi a ich rodičmi
botanickú záhradu, v ktorej práve prebiehala výstava exotických motýľov. Zážitky z návštevy
zvečnili deti vo svojich kresbách.
- aktivita Svetový deň životného prostredia: deti z 2.,3. a 4.triedy sa zúčastnili výletu na
Alpínku, kde sme absolvovali lesný náučný chodník. Zážitky z výletu znázornili v kresbách na
chodníku. FOTO
- aktivita Tvoríme pre radosť a úžitok: deti s rodičmi vytvárali autíčka s odpadového
materiálu, následne sme z vytvorených prác urobili výstavu. FOTO
- aktivita Pocitová stopa 2: s deťmi sme si vyskúšali chôdzu po rôznych druhoch prírodnín na
vytvorenej pocitovej stope.
OKTÓBER 2016:

