
Dne 9.řijna 2020 proběhl v Mateřské škole ZVONKOVÁ v rámci
environmentální výchovy výukový program Datel, doktor stromů.

Dle Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzděIávání II na
územi MČ Praha 10 (MAP II), registrační číslo projektu
CZ.02.3.6810.0l0.0l17 _047l0011050, jsme se zaměřili na podporu
environmentáIni výchovy a přírodních věd.

Náš školni vzdělávací program Svět kolem nás je hodně zaměíen na
výchovu k ohleduplnosti k životnímu prostředí a vzdéIávání v oblasti
environmentální výchovy. Yyužíváme k tomu v neposlední řadě naši
velkou vzrostlou zahradu s rozmanit}mi dřevinami. Tentokrát jsme už po
několikáté vy-tlžili nabídku Ekocentra Podhoubí, které se od roku 2005 se
věnuje oblasti vzdélávání a ekologie. Cenné zkušenosti, které zatuto dobu
získalo, postupně vedly až k otevření dvou ekologických mateřských škol.
VeŠkerá Činnost vychazíznázoru,že člověk se zásadně utváří v útlém věku
a Přispívá k tomu, aby tato cesta byla pro děti radostná a píirozená. Dává
jim prostor rontíjet se a objevovat svět svým vlastním tempem. Všechny
programy vychází zcili Rámcového vzdělávaciho programu a mohou
přirozenou formou pomoci s qýukou v rámci environmentální výchovy.
Záslužnou činnost Ekocentra Podhoubí mimo jiné podporuje Evropská
unie, naŠHar a Hlavní město Praha.
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třetí třídy.

Datel, doktor stromů se zúčastnily předškolní děti ze

Děti zde sPoleČně s lektorkou řešily otézky: Chodí stromy do nemocnice?, Jak
se třeba takoý strom rodi?, apod. Dozvěděly se, že doktor datel mánastarosti
péči o stromy. pokud je chce dobře léčit, -uši setoho o nich hodně naučit. Děti
se seznámily s datlem, s jeho typick}mi znaky- černým zbarvenímtěIa,
červenou,,čepičkou" a silným zobákem.posňchly si vyprávění o tom, kde
bychom ho v přírodě našli, proč se mu říká,,doktór stromů'o, o tom, že pod
kŮrou a ve dřevě stromŮ vyhledáv álarvy dřóvních brouků a další hmyz. Děti
v pruběhu programu prozkoumávatyjednotlivé stromy a zjišťovaly, co mají
společného a čím se naopak od sebe liší. Flravou formou si zopakávaly,
z jalcých Částí se strom skládá, co potřebuje strom k životu. ocii mcty také za
Úkol najít semínko a zasaditho do země. A s datlem a strakapo;; si také
vYzkouŠelY udrŽet správný rytmus a povídat si ptačí řečí. Nazávěr lektorka
shrnula vŠechnY PPT?l/rlv, se kterymi se děti seznámily i které si zopakovaly.
celý program proběhl venku na zahradě mateřské škoíy. Byl příjemirým
zpestřením a doplněním výuky ďe Škohího vzděl ávačíhop.óg.á-u.


