Zelenina nám vypráví příběhy
Očekávané výstupy
Našim cílem bylo především podpořit spolupráci mezi rodiči a dětmi, dopřát jim strávit příjemné
odpoledne v prostorách naší školky a zapojit je tak do dění v ní. Pro děti byl rovněž výstupem rozvoj
tvořivosti, procvičování jemné motoriky, komunikace mezi dětmi i mezi dospělými. Rovněž jsme
dbaly na zvládnutí sebeobsluhy, na úklid jejich pracovního místa. Děti se při této činnosti seznámily
s různými druhy zeleniny, naučily se ji poznat, pojmenovat, měly možnost ji prozkoumat různými
smysly. Při tvoření se dozvěděly, jak se zelenina pěstuje, popř. co se z ní dá uvařit. Některé druhy
zeleniny děti viděly poprvé v syrovém stavu, protože často ji znají jen v uvařenou.
Popis
V naší mateřské škole jsme na podzim, v rámci tematického bloku s názvem „Přišel podzim do
zahrádky“, uspořádaly pro děti a rodiče společnou podzimní akci s názvem „Zelenina nám vypráví
příběhy“. Ve spolupráci s rodiči jsme zajistili různé druhy zeleniny, spolu s dětmi jsme nasbírali plody
podzimu (např. šípky, kaštany, žaludy, šišky aj.) a mohlo se začít pracovat. Ve všech třídách zavládla
tvůrčí atmosféra, rodiče i děti vzorně spolupracovali. Ze zeleniny vytvářeli různá zvířátka, panáčky, či
strašidýlka, které dozdobovali plody podzimu. Na závěr ještě zapojili své básnické umění a ke
každému výtvoru vymysleli krátkou básničku. Výtvory jsme si vyzdobili školní zahradu a venkovní
prostory školky. Bylo krásné pozorovat, jak se všichni kochají dílky, které vytvářeli oni či jejich
kamarádi.
Reflexe
Po každé společné akci rodičů s dětmi mají rodiče možnost anonymně zhodnotit, jak se jim akce líbila.
Hodnocení ze strany rodičů bylo velmi pozitivní. Byli rádi, že děti mohou použít zeleninu k vyjádření
své fantazie, promítnout do ní své nápady a kreativitu.
Dále přikládám některé vymyšlené básničky:
Leze ježek v lese,
jablíčko si domů nese.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.

Naše dýňová kočička,
má moc pěkná očička.
Na všechny se usmívá,
není holka zlobivá.

Tanečnice z Havaje,
na nic si už nehraje.
Řasy má jak mrkačky,
zatančí vám za kačky.
Stavila se do ráje
a teď chytá tramvaje.
Bohužel nic nejelo,
tak tancuje veselo.

Ježeček Vitamínek:
Jdu si pěkně k lesu,
zásoby si nesu.
Mám tam plno vitamínů,
snadno přečkám tuhou zimu.
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Podzimníček přišel v říjnu,
na zahrádku do školky.
Má rád sladká jídlapalačinky, žemlovku a vdolky.

