Projekt EVVO – „Den stromů“

Realizované období: Říjen 2020
Počet dětí: 17dětí – 1 třída (nouzový stav v ČR – pandemie Covid19)
Věk: 3-7 let
Struktura třídy: heterogenní
Předpokládaná délka: 1 týden
Téma týdenního bloku: „Foukej, foukej větříčku“
Organizace aktivity: třída, herna, zahrada MŠ
Metody a postupy: individuální a skupinové
Pomůcky:
Nova Dida (stromy a plody), IT technika, dětské encyklopedie, dřevěná písmenka,
didaktická pomůcka – ovoce a zelenina, obrazový materiál – dějová posloupnost,
vykreslovánky, vystřihovánky, pracovní listy, přírodniny (listy, kaštany, ořechy).
Vzdělávací cíle:
· rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné
motoriky
· užívat všechny smysly
· rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní a produktivní
· rozvíjet komunikativní dovednosti, paměť a tvořivost
· posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování)
· rozvíjet kooperativní dovednosti
· vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
s lidmi a společností

Vzdělávací činnosti:
· lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti
· manipulační činnosti s různými pomůckami a nástroji
· motivovaná manipulace s předměty a zkoumání jejich vlastností
· konkrétní operace s materiálem (třídění, porovnávání atp.)
· smyslové a psychomotorické hry
· hudebně pohybové hry a činnosti; zpěv
· hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině
· artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy a slovní hádanky
· společné diskuse, rozhovory
· samostatný slovní projev na dané téma
· prohlížení a „čtení“ knížek; práce s obrazovým materiálem, dětské encyklopedie,
využívání IT techniky
· hry podporující tvořivost, představivost a fantazii
· estetické a tvůrčí aktivity
· hry zaměřené na rozvoj zrak. a sluch. vnímání
· pozorování přírodních a kulturních objektů v okolí; výlety do přírody, školní zahrada

Realizace projektu:
V letošním školním roce jsme oslavili Den stromů bez účasti dětí z 1. třídy ZŠ (z
důvodu pandemie Covid 19).
V úterý 20.10. 2020 jsme si v komunitním kroužku zazpívali písničky s podzimní
tématikou. Poté si každé dítko vybralo vylisovaný lístek a procvičovali jsme dechová
cvičení. Velmi pěkná byla hra ,,Na vítr“ (zaměřená na orientaci v prostoru).

Po svačince byla pro děti připravena různá stanoviště, kde plnily úkoly a zároveň si
prohlubovaly znalosti v různých oblastech vzdělávání. Z přírodních materiálů děti
vytvářely a skládaly obličej skřítka „Podzimníčka“, procvičovaly si počty (přikládaly
oříšky ke správnému číslu na kartičkách), hrály sluchovou hru „Kde šumí les“,
určovaly a třídily ovoce a zeleninu a pomocí didaktické hry vytvářely děj – „Jak roste
strom“ (popisovaly obrázky a rozšiřovaly si řečový projev). Větší děti také skládaly
z písmen podle předlohy slova, která se pojí k přírodě, určovaly první hlásku ve
slovech a nakonec děti poznávaly stromy a plody na interaktivní tabuli.
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