Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 a detašované pracoviště
Dubnova 806
Oceněna vroce 2016 mezinárodním titulem EKOŠKOLA pořádá
již po 21.

DEN ZEMĚ

Motto: ,,Opatruj Zem, jako květ, aby
voněl celý svět”
Kdy? Termín odložen na neurčito

Kde? Zahrada MŠ Dubnova a přilehlý Hostivařský lesopark
Cíl: Zvýšit povědomí dětí i rodičů o významu péče,
pěstování a ochrany rostlin
Realizace oslav Dne Země
 Přivítání návštěvníků, seznámení s průběhem akce
 Rozdávání průkazek (zmenšený obrázek čtyřlístku)
 Rozchod návštěvníků na trasu po hostivařském lesoparku a po
areálu MŠ.
V lesoparku i na zahradě mateřské školy Dubnova se děti a rodiče dozví,
jak je důležité znát , pěstovat a chránit rostliny, vyzkouší si různé aktivity,
prohlédnou si prezentaci Lesů HMP, potěší se s netopýry, odborníci ze
zemědělské univerzity v Praze představí projekt „Opylovači Prahy“, děti se
mohou povozit na ponících a na závěr budou moci všichni ochutnat
občerstvení z domácí kuchyně. Chybět nebudou ani drobné dárečky.
MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI, VYDEJTE SE TEDY SPOLEČNĚ NA CESTU,
ZÍSKEJTE AŽ 10 DÍREK DO PRŮKAZKY V PODOBĚ ČTYŘLÍSTKU A
UŽIJTE SI BÁJEČNĚ NAŠI 21. OSLAVU DNE ZEMĚ!
Stanoviště kde získáte dírku do průkazky:
1. „NETOPÝR“ Poznej jak žijí a čím se živí netopýři z organizace
Nyctalus, // p. Zieglerová//
2. „ZASADÍŠ SI MNE?“ Zasaď si rostlinku do recyklovaného květnáčku
z krabice od mléka, //p. Naďa S. a Jana R. //
3. „ U PAMPELIŠEK“ Zjisti, proč je Smetanka lékařská, lidově nazvaná
pampeliška důležitá a pro koho? Poskládej správně puzzle – růst
rostliny. //p. Dáša Š. a Monika Z.//
4. „ZAHRADA U SLUNÍČEK“ Vytvoř si tiskáním svůj barevný obrázek
plný květin. Dozvíš se o nich i mnoho zajímavého. //p. Lucka M a
Markéta V.//
5. ,,NAKRM MASOŽRAVKU“ Trefíš se do cíle? Házej a také poslouchej
zajímavosti o masožravých rostlinách. //p. Karolína Š.A.a Lenka H.//
6. ,,U BRUMDY A ČMELDY“ Víš, kdo je to opylovatel? Dozvíš se to,
splníš kvíz a ještě se protáhneš a vyrobíš si čelenku.//p. Kamila Š. a
Lenka W.//
7. „U MAKOVÉ PANENKY“ Jak je to s mákem? A Jak to bylo s rostlinou
od semínka?
//p. Lucka K, a Bedřiška N.//
8. „LUČNÍ KVÍTÍ“ Hledej a poznávej podle obrázků procvič si paměť, zalij
si louku, vylušti několik rébusů o lučních bylinách. //p. Lenka V. a Jana
Ř.//
9. „POZNEJ ROSTLINU“ Hrej si a poznávej! //p. Petra B. a
Markéta H.//

10. „OCHRANA MONITORINK OPYLOVAČŮ“ Ověř si své znalosti z
oblasti hmyzu. Víš, jak se zakládá louka?// odborníci z FŽP ČZU v
Praze/ /
Stanoviště pro radost
 ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY //Lesy hl. města Prahy //
 JÍZDA NA PONÍCÍCH // Kynologický servis //
 OBČERSTVENÍ //ze školní jídelny// NÁPOJE PODÁVÁME JEN DO
PŘINESENÝCH NÁDOB




OBČERSTVENÍ //od rodičů a přátel školy//
DROBNÉ DÁREČKY//sponzoři//

Přijďte i vy, těšíme se na Vás…
EKOTÝM a zaměstnanci mateřské školy Markušova a
Dubnova.

