Milí rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s chystajícím projektem v naší MŠ s názvem Malý zahradník.
Dnešní děti, zvláště ty z velkých měst, nemají tolik příležitostí vyzkoušet si, co obnáší
pěstování některých druhů ovoce či zeleniny, kytiček nebo bylinek, než se dostanou
do obchodu či přímo na stůl. Cílem projektu je tak vzbudit u dětí zájem o přírodu,
o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost,
samostatnost, ale také vzájemnou spolupráci a zdravou soutěživost. Chtěli bychom i mj.
vytvořit zahradu plnou podnětů, kde se tvoří, zkoumá a objevuje. Každá třída bude
disponovat vlastním políčkem, na kterém si bude pěstovat přírodniny dle svého výběru.
V rámci péče o něj budou děti pracovat s dětským zahradnickým náčiním. Školní
zahrada by se tak v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru
činností a her, které u dětí rozvíjí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.
Zkrátka uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.
Děti se různorodými činnostmi budou seznamovat s přírodou a jejími dary. Získají
poznatky a zkušenosti, jak se k přírodě chovat a jak o ni pečovat, aby nám dala,
co potřebujeme. Pomocí tohoto projektu se dozví, jak se pěstuje ovoce a zelenina, proč
se sklízí a co se dá z ovoce a zeleniny dělat. Co se děje na jaře, jaké změny se dějí se
sazenicemi (klíčení, růst, kvetení, plození, zrání). Seznamuje děti s péčí o rostlinu, jejím
využitím a významem pro člověka. Prostřednictvím prožitkových činností a smyslového

vnímání se děti naučí rozlišovat, porovnávat a pojmenovat různé druhy zeleniny, ovoce a
dalších přírodnin. Rozšíří si vědomosti o darech přírody a naučí se s těmito informacemi
pracovat v dalších činnostech a aktivitách.
Tímto projektem bychom rádi vnesli do školky myšlenku dětského zahradničení, aby děti
věděly, že zahrádka je nejen místo k odpočinku a k hraní, ale také místo, kde vzniká
život a příroda čaruje.

