DOTACE PRO BÍLOVICKOU MATEŘSKOU ŠKOLU
V prosinci 2020 ukončuje naše mateřská škola Nové šablony pro MŠ Bílovice nad Svitavou - projekt
podpory škol z evropských strukturálních fondů.
Projekt jsme začali realizovat v lednu 2019 a všechny šablony jsme zvládli i přes nelehkou situaci
absolvovat. Jednalo se o Osobnostně sociální a profesní rozvoj v oblasti čtenářské a matematické
pregramotnosti s lektorkou Mgr.Bínovou, personální posílení MŠ díky školnímu asistentovi,
Projektový den mimo školu pro usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a Sdílení zkušeností pedagogů z
různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Opět chystáme novou žádost o podporu z evropských strukturálních fondů dle výzvy MŠMT OPVVV
č.22, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ a doufáme, že
se nám podaří opět úspěšně zažádat o další podporu z evropských strukturálních fondů a budeme
moci i nadále využít pomoci školního asistenta.
Jednou z úspěšných akcí pro děti byl:
PROJEKTOVÝ DEN – DOPOLEDNÍ VÝLET DO OBORY HOLEDNÁ
Lesní pedagogika je forma environmentálního vzdělávání, která probíhá v lese, kdy les je využíván jako
učebna i herna. Lesník, který je vyškolený na lesního pedagoga, vysvětluje účastníkům vzdělávacích
programů, jak les funguje a co v něm najdeme. Motto této pedagogiky je „O lese učit v lese.“
Proto jsme rádi využili možnosti, takovouto akci zorganizovat 23. 9. 2020 pro všechny naše
předškoláky.
Při projektovém dni v oboře Holedná, která se nachází poblíž Brna – Kohoutovic, se nejstarší chlapci a
děvčata nejdříve seznámili s odborníky, kteří se nám věnovali.
Rozdělili jsme se do skupinek a lesní pedagogové děti seznámili, jak se starat o les a s životem v lese –
s druhy lesních stromů, s lesními zvířaty, se zvířecími kožešinami, u kterých si procvičovaly hmatové
poznání. Také nám ukázali parohy a živé ptactvo, sovu a poštolku.
Při prohlídce celé obory jsme všichni pozorovali, poznávali a popisovali zvířata žijící v ohradě.
Následoval výklad o divokých prasatech, jejich obživě, rozdělení rolí a jejich míst výskytu. Děti si
zahrály námětovou hru „Na lesní zvěř“, která se snaží přeběhnout silnici mezi jedoucími vozidly v noci
– pro reálný pocit, jak to mají zvířata v dnešní době nebezpečné.
Oboru lemuje plno krásných stromů, které jsme si rozdělili na listnaté i jehličnaté a přiřazovali jsme
jejich správné názvy, plody a vzhled listů.
Poté měli kluci a holčičky možnost zahrát si lesní dřevěné pexeso, kde se učili přiřazovat stopy ke
zvířatům, plody a listy ke stromům.
Také měli za úkol nasbírat žaludy. Následně je zasadili do svých vyhrabaných děr za pomocí klacíků a
byl jim vysvětlen proces růstu nového stromu.
Odborníci dokázali dětem vše vysvětlit a ukázat, na zvídavé otázky odpovědět. K pohodě přispělo i
pěkné podzimní počasí. Všichni se těšíme na další akci s přírodním zaměřením zorganizovanou na
čerstvém vzduchu!
Za mateřskou školu Eva Dvořáková, Zuzana Mahelová a Monika Prokopová

