PROJEKT
Recyklohraní s tátou a mámou
To, že nám není lhostejná naše planeta Země jsme se snažili vyjádřit v naší MŠ Pestrokvítek prostřednictvím
projektu „Recyklohraní s tátou a mámou“.
Tento projekt jsme připravili pro rodiče s dětmi za podpory Města Hodonína v rámci pro-rodinné politiky při
příležitosti oslavy týdne rodiny a svátku matek.
Protože byl projekt tematicky zaměřen na ochranu přírody a třídění odpadu, snažili jsme se v tomto duchu
připravit i vystoupení dětí, výzdoby či společná tvoření. A věřte, že každá třída měla opravdu svůj originální
nápad.
Pomněnky v neodolatelných kostýmech pracovitých mravenečků předvedly rodičům, jak uklízí les. Odpadový
materiál a staré lékárničky použily na tvoření praktických krabiček a z proložek od vajíček společně vyrobily
obraz zátiší květin ve váze.
Sváteční odpoledne v Pampeliškách zahájili tematickým vystoupením dětí, po té do zdobených květináčů z PET
lahví zasadili bylinky a jejich společným dílem se stala Ekokytka tvořená PET víčky a knoflíky. Zbylý odpadový
materiál si nakonec všichni společně vytřídili.
Po vystoupení Růžiček už všichni ví, co znamená modrá, žlutá, zelená a že si z odpadového materiálu před jeho
vytříděním můžeme vyrobit náhrdelník pro maminku nebo kytičku pro potěšení. V naší školce také naleznete
společný výtvor rodičů s dětmi portrét maminky s miminkem celý lepený z novin.
I Vlčí máky mají rády přírodu a maminky, to ukázaly děti při vystoupení, po kterém si spolu s rodiči vytvořily
dekorované vázy z PET lahví, do kterých současně vsadily bylinky. V rámci tohoto odpoledne dohromady
všichni vyrobili z dýhy vázu plnou květin vystřižených z proložek na vejce.
Není moře jako moře, tvrdí Čtyřlístci. Rodiče dětí ze Čtyřlístku se toto odpoledne ocitli v podmořském světě,
kde mohli spatřit, jak chytré rybičky učí nezbedné piráty třídit odpad. Jako suvenýr od moře si odnesli
vlastnoručně vyrobené mini akvárium ze skleničky od přesnídávky a jako vzpomínka na tento den nám
v mateřské škole zůstal velký společný obraz jehož výjevem je mořské dno s rybičkami vytvořenými z
papírových talířů, PET lahví, CD disků, vlny či lahviček od sprchových gelů a šamponů.
Tulipánci zase se svými maminkami letěli do vesmíru a z této mise si odvezli kosmickou želvičku vyrobenou z
PET láhve a panáčky se zvířátky tvořené z punčoch a pilin oseté travním semínkem. Celkový dojem z naší
planety výtvarně ztvárnili jejím obrazem s odpadky a čtyřmi kontejnery na třídění.
Super velké Člověče, nezlob se si můžete přijít zahrát za dětmi do Kopretinek, které si toto odpoledne vytvořili
rodiče s dětmi, tak jako studánku čisté vody se žabičkou a lekníny a to všechno samozřejmě z odpadového
materiálu. Děti také nezapomněly potěšit maminky k svátku pěkným vystoupením.
Je to až neuvěřitelné, jak jsme všichni strávili hezké odpoledne s odpadovým materiálem a vytvořili z něho
téměř umělecká díla, která zdobí naši mateřskou školu ale i domovy našich dětí.
Doufáme, že jsme tak v dětech a jejich rodičích probudili kladný citový vztah k přírodě, hlavně to, že jejich
správným chováním mohou přispět k ochraně životního prostředí a tím k zachování naší planety Země pro další
lidské generace.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.mspestrokvitek.cz.
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