
DOPOLEDNÍ AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY 

 

 

Naše mateřská škola je příjemcem dotace z evropských strukturálních fondů dle výzvy 

MŠMT OPVVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro 

MŠ a ZŠ III.  

Dne 4. 5. 2022 byl pro  děti  v rámci „Projektového dne ve výuce“ připraven  ve spolupráci 

s Mysliveckým spolkem v Bílovicích nad Svitavou environmentální  program o zvířátkách, která 

mohou děti vidět v lese a přírodě okolo.  

Pro předškoláky byla cestou k bílovické hájovně připravená stopovaná, s plněním úkolů. 

Děti byly namotivovány dopisem, který napsala zvířátka z lesa a po cestě vyznačené šipkami a 

fáborky  plnily vědomostní úkoly, které jim zvířátka nachystala.  

Zajíček dětem vymyslel úkol zazpívat písničku nebo říct básničku o zajíčkovi a zaskákat si jako 

opravdové zvířátko. 

Beruška chtěla vědět svoje pravé jméno, kolik má na sobě teček a děti měly za úkol ji nakreslit. 

Medvídek chtěl vědět, která zvířátka v zimě spí a poté měli kluci a holky zkusit postavit z přírodnin 

domeček  pro živočichy. 

Veverka si připravila poznávací úkol. Nachystala  obrázky stromů, listů a jejich plodů. Děti měly 

správně tyto obrázky seskládat a potom se podívat po okolí, jestli některý ze stromů v blízkosti 

nenajdou. 

Myška dala dětem za úkol najít její ztracená myšátka a všechny je  spočítat. 

Poslední úkol si nachystala moudrá sova, která chtěla u předškoláků  prověřit znalosti o lese.  Měly 

vymyslet, alespoň tři slova na danou hlásku (název houby, stromu, rostliny, plodů nebo zvířete). 

 

S posledním úkolem už jsme byli téměř u cíle cesty a přesunuli jsme se k chaloupce pod hájovnou. 

Tam nám myslivci ukázali a pojmenovali na obrázcích zvířata,  která můžeme v okolních lesích 

uvidět, vysvětlili  čím se živí, kdy a kolik mívají mláďat, jak se o ně myslivci starají v zimě. Chlapce 

nejvíce zajímala myslivecká zbraň.  Mohli si  prohlédnou parůžky srnečků, jelena a daňka. 

Zpestřením  programu byla i přítomnost  loveckého  psa a  příběh o jeho boji s divočáky. 

Na závěr se chlapci a děvčata mohli zeptat na to, co je o životě volně žijících  tvorů a lese zajímalo. 

I když nám cestou chvilkami poprchalo, nic nás neodradilo projít celou trasu.  Prošli jsme se krásnou 

jarní přírodou. 

Touto cestou chceme poděkovat panu Karlu Bednaříkovi, který nám pomohl celou akci připravit. 

 

 

Za mateřskou školu zapsala  Lenka Černohlávková, učitelka MŠ. 

  

 

 


