Projekt:

,,Slimáčiky triedia odpad“

Zámer projektu:
Zamerať sa na environmentálnu výchovu a zdravý
životný štýl. Poskytnúť deťom z hľadiska kognitívneho
vývinu základné poznatky o živej a neživej prírode a
získať primerané poznatky o ochrane prírody. Z
hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu poznávať
prírodu, rozvíjať emocionálny vzťah k prírode , ochrane
života a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.
Cieľová skupina:
Trieda slimáčiky, ktoré sa zamerali na triedenie
odpadu.
Vypracovali: Štvrtecká Viera
Gašparíková Silvia
Cieľ projektu:

V rámci zamerania realizovať nasledujúce aktivity,
ktorých cieľom je oboznámiť deti s potrebou ochrany
životného prostredia a triedenia odpadu:
Aktivity:
Čistenie jazierka
Cieľom tejto hry je vysvetliť deťom dôležitosť vody pre
život rastlín, zvierat a ľudí a vyzbierať odpadky
a vytriedené odniesť do kontajnerov.
Postup: Z lana vytvoríme kruh pripomínajúci jazero a do
jeho vnútra rozložíme makety zvierat žijúcich vo vode.
Pri brehu jazierka rozložíme rôzne druhy odpadu
a určíme deti-čističov, ktoré budú za úlohu zbierať
odpady , ktoré do jazera nepatria. Ďalšia skupina detíseparkovia budú triediť odpad do určených
kontajnerov.
Separáčikovia pracujú
Cieľom tejto hry je uplatniť návyky starostlivosti
o prírodu a nezahadzovať odpadky.
Postup: Deti rozdelíme do družstiev a v každom
družstve bude 1 kapitán, ktorý sa bude volať podľa

druhu odpadu- Papierko, Plastko, Sklovko. Na koberec
porozkladáme pokrčené farebné papiere ,plastové fľaše
rôznej veľkosti, kompótové fľaše rôznej veľkosti, ktoré
predstavujú odpad.Deti majú za úlohu čo najrýchlejšie
pozbierať určený odpad do daných farebných krabíc. Po
splnení úlohy vyzveme deti, aby sa navzájom
skontrolovali, či správne splnili úlohu.
Na vílu Čistotku
Cieľom tejto hry je vyjadriť hádanku sformulovanú z
vlastností materiálu ,pomenovať škodlivé predmety pre
prírodu.
Postup: Jedno dieťa bude víla Čistotka, ktorá je veľmi
smutná a plače, lebo je v záhradke veľký neporiadok.
Na koberec poukladáme obrázky rôzneho odpadu, ale
sú otočené opačnou stranou ,aby ich deti nevideli.
Prichádza víla Čistotka a prosí deti o pomoc:
„Sedí víla pri potôčku, zanarieka si ona trošku.
Všade odpad, všade smetie, nik nás z toho nevypletie.“

Učiteľka vyzve jedno dieťa, aby si vybralo obrázok tak,
aby ho nevideli ostatné deti. Dieťa sa snaží slovne
opísať vlastnosti predmetu na obrázku napr. Je to
priesvitné a keď sa rozbije je to nebezpečné. Čo je to?
Po vylúštení hádanky sa dieťa stáva rozprávkovou vílou
a motív sa opakuje.

