Environmentálny svet
Hlavným cieľom environmentálneho projektu
detí, rodičov a učiteľov
v našej materskej škole
je zlepšiť životné prostredie v okolí,
v ktorom žijeme, bývame a hráme sa!

Názov projektu:

„S T O P ničeniu mojej prírody!“
S ako Staraj sa!
- pohrab lístie, prekypri a polej pôdu, ošetruj rastliny vonku i vnútri, ošetri stromy,
zasaď nové rastlinky a kvety

T ako Trieď!
- trieď

a separuj suroviny, uvedom si dôležitosť separácie, usporiadaj zber papiera,
oboznám sa s využitím druhotných surovín a zbernými miestami

O ako Ochraňuj!
- spoločne

pomôž prírode ( rastlinám, zvieratám ), netrhaj, nenič - spoznávaj
prírodu cez citovú väzbu, získavaj elementárne poznatky o príkladoch pozitívneho a
negatívneho vzťahu človeka k prostrediu

P ako Poznaj!
- spoznaj

rastliny – liečivé, ale aj alergény vo svojom okolí, zvieratá- chrobáky,
vtáky, pozoruj a získaj všetky informácie o spôsobe ich života, užitočnosti a
ochrane ich príbytkov, cháp prírodu ako neoddeliteľnú súčasť civilizácie

Spoločne budujme krajšie životné prostredie.

Prosíme rodičov detí a priateľov
školy, aby sa zapojili do nášho
projektu:
„ STOP ničeniu mojej prírody“
od 20.4. 2022 do 22.4.2022

Spoločne sa budeme podieľať na krajšom a
zdravšom prostredí
Zvýšime povedomie našich detí o triedení
odpadu, recyklácie a ochrane životného
prostrediamôžeme

Milí rodičia, počas týchto dní môžete využiť rôzny
odpadový materiál a spoločne s vašimi deťmi
vytvoriť z neho niečo zaujímavé a priniesť do
materskej školy
V MŠ sa deti zapoja do zábavných hier a súťaží, výtvarných
činností a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov,
ochrany prírody, pôjdu na turistickú vychádzku

DŇA 22.4.2022
bude náš projekt obohatený
O „MEDOVÉ RAŇAJKY“
Beseda so včelármi – manželia Urbanovci z Nitry

Prostredníctvom rôznych interaktívnych
aktivít, pri ktorých sa deti učia a zároveň
zabávajú si priblížia ochranu prírody
-včelár deťom zrozumiteľnou rečou predstaví svet
včiel a včelárenie
-ich užitočnosť ale aj potrebu ochrany
-predstavia včelie produkty
-ochutnajú včelie produkty
- vlastnoručne si zhotovia sviečku, ktorú si zoberú
domov spolu s omaľovánkou
vstupné bude hradené zo školského fondu

