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Záměr projektu: 

 

Dát dětem možnost získávat nové poznatky z oblasti fauny a flory,  představu o různorodosti světa, snažit se pochopit a 

přizpůsobit své chování k ochraně přírody, zákonitostem světa a dokázat pečovat o zvířata i rostliny.  
 

V tomto projektu se zaměříme na enviromentální oblasti – založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě,  jeho dění 

a vlivu člověka na životní prostředí. 

 

Projekt dá dětem prostor seznamovat se se zvířaty, které mají kolem sebe, tak i  setkání s nevšedními živočichy – poznat 

jejich život, lépe jim porozumět a pochopit, proč je nutné chránit celou přírodu. 

 

Zaměření projektu je natolik obsažné, že se mu budeme věnovat více školních let. 

 

Metody poznávání budou prožitkovými projektovými dny s živými zvířaty (Sokolník, Poznávej přírodu, Ochrana fauny 

Hrachov, Motýlí zahrádka……) návštěvami mimo školu, zajímavé poznávání s mikroskopem přírody, rostlin a další různé 

činnosti s dětmi. 

 

 V projektu budeme putovat s maskoty – maňásky Žirafkou a Hrošíkem, jejichž jména vymyslí děti. Průvodci budou milí a 

zvídaví, s vlastním humorem.  

 

 

 



 

SPECIFICKÝ CÍL DÍLČÍ  VZDĚLÁVACÍ  

CÍLE 

ČINNOST OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY  Z  

KOMPETENCE 

Vnímat, že svět má svůj řád, že 

je rozmanitý a pozoruhodný. 

Těšit se z hezkých a příjemných 

zážitků. 

Vnímat různost literárního 

díla – příběhy SE 

ZVÍŘECÍM HRDINOU 

• Úvod do tématu: pohádka O  

ŽIRAFCE  a HROŠÍKOVÍ   

- seznámení s maňáskem, 

vymýšlení jména pro zvířecí 

hrdiny 

Soustředěně 

posloucháme a 

rozumíme čtenému 

 

Seznamovat se s tvůrčí  hudební 

činností, poznat rozmanitost 

hudebních kultur 

Vést k prožitku hudebních 

nálad 

• Hudební program MÁME  

RÁDI  ZVÍŘATA 

Správně vyslovovat, 

ovládat dech, tempo 

Zachytit a vyjádřit své prožitky. Vnímat rozdíl ½ a ¾ 

rytmem, pohybovat se 

rytmicky, zpívat v rytmu 

• Podle nabídky  

Výtvarnými činnostmi 

podporovat dětskou vytrvalost, 

přijímat i kritiku 

Pokusit se zachytit zvířecí 

figuru 

• MŮJ  ČTYŘNOHÝ 

KAMARÁD 

Správný úchop 

Vzbudit zájem o přírodu, proč je 

nutné ohrožené druhy chránit 

Poznávat nevšední 

živočichy 
• Pochop přírodu  - 

projektový den s výukou 

Umíme se chovat ke 

zvířatům 

Vnímat, že svět má svůj řád, že 

je rozmanitý a pozoruhodný, 

význam životního prostředí pro 

člověka, jakým způsobem se lidé 

chovají k životnímu prostředí. 

Mít  poznatky o planetě 

Zemi, koloběhu vody, 

střídání roč.období, znát co 

přírodě prospívá i škodí    

• Exkurze do   čističky 

odpadních vod  v Příbrami  

•   

Znát význam vody  a 

chránit jí 

Osvojit si  elementární poznatky  • Záchranná stanice Hrachov Být citlivý k přírodě 



o okolním prostředí, které jsou 

dítěti blízké, zajímavé a 

využitelné pro další učení a 

životní praxi. 

 

vzdělávací program 

• Ekostanice ve školce 

 Kooperativní činnosti, 

společné aktivity 
• Návštěva  lesy Jince P. 

Večeřová 

Spolupracovat 

  • Návštěva motýlí farmy 

Votice 

 

 Určovat volně žijící i 

exotická zvířata 
• VÝLET ZOO PLZEŃ Mít povědomí o 

přírodě, chránit 

přírodu 

   NÁVŠTĚVA  PTÁČNÍKA 

BURGHAUSERA 

 

Prožívat radost ze zvládnutého a 

poznaného 

Být ohleduplný k přírodě • Máme rádi zvířata –

CANISTERAPIE VE 

ŠKOLCE 

Vytváření vztahu ke 

zvířatům, dodržovat 

dohodnutá pravidla 

 

Přirozeně poznávat přírodní 

okolí, sledování rozmanitostí 

změn v přírodě 

Učit se správnému chování 

ke zvířatům, péči  o zvířata, 

co je prospěšné, co jim 

škodí. 

• TOULCŮV DVŮR Kladný vztah 

k zvířatům 

Přirozeně poznávat přírodní 

okolí, sledování rozmanitostí 

změn v přírodě 

Rozvoj úcty k životu ve 

všech jeho formách 
• MOTÝLÍ ZAHRÁDKA – 

pozorovat proces vývoje 

motýla 

Vyjmenovat 

vývojová stádia 

Vnímat co rostliny potřebují Vizuálně poznávat byliny • Vlastní bylinková zahrádka Známe potřeby 

rostlin 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
         

    

Vnímat a rozlišovat pomocí 

všech smyslů. 

Využívat tvůrčí a výtvarné 

techniky 

         Den pro mé zvířátko  

  • Tušovická stezka  

Zvládnout základní pohybové 

dovednosti, koordinovat 

lokomoci a další pohyby těla. 

 • Karneval – zvířátka z celého 

světa 

 

  • Divadlo šůs ekopohádky  
  • Pohádky pod širým nebem, 

zámek Březnice 

 


