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1 Úvod

Cílem mé práce s názvem „Environmentální výchova jako součást praktických
činností v mateřské škole a ve školní družině“, je analyzovat Rámcové vzdělávací
programy pro předškolní vzdělávání a pro školní družiny z hlediska možnosti
začlenění environmentální výchovy a praktických činností a následné vytvoření a
realizování projektu zaměřeného na environmentální výchovu v mateřské škole.
Pracuji již více než patnáct let jako učitelka MŠ. Vlastní projekt jsem realizovala
v mateřské škole, s ohledem na zaměření studia a zadání bakalářské práce jsem
se zaměřila i na problematiku environmentální výchovy v základním vzdělávání,
zejména ve školní družině.
V teoretické části jsem se nejprve věnovala vysvětlení vybraných pojmů, které
mají vztah k tématu bakalářské práce. V další části jsem zmapovala rámcové
vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání z hlediska začlenění
environmentální

výchovy

a

vzdělávací

program

pro

školní

družiny.

Charakterizovala jsem environmentální výchovu a její propojení s praktickými
činnostmi, jejich cíle, úkoly a prostředky. Zařadila jsem také kapitolu věnovanou
fenologii a fenologickým pozorováním a to s ohledem na zaměření realizovaného
projektu. Vzhledem k praktické části, kterou jsem realizovala v mateřské škole,
tedy

s dětmi

předškolního

věku,

jsem

uvedla

v závěru

teoretické

části

charakteristiku tohoto vývojového období dítěte.
V praktické části jsem se zaměřila na realizaci environmentální výchovy pomocí
praktických činností, a to formou projektu, navazujícího na školní a třídní
vzdělávací program mateřské školy, ve které jsem pracovala. Projekt jsem
zpracovala, realizovala jeho část a vyhodnotila jeho vhodnost a účinnost. Mým
původním záměrem bylo realizovat projekt v průběhu celého roku, z důvodu
změny pracoviště se mi podařilo realizovat jen jeho část. Cílem projektu bylo
dlouhodobé pozorování vybraného stromu, jeho stavby, funkce jednotlivých částí a
jeho změn v závislosti na podmínkách prostředí (teploty vzduchu, slunečního
záření a dalších). Dále pak zaznamenávání, vyhodnocování a využití získaných
9

poznatků k dalším činnostem. Součástí bakalářské práce je dotazníkové šetření,
zaměřené na zjištění podmínek pro environmentální výchovu a způsoby její
realizace v mateřských školách. Informace získané pomocí dotazníkového šetření
jsem využila při tvorbě a realizaci projektu. Praktická část bakalářské práce je
členěna podle dílčích cílů práce.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Vymezení vybraných pojmů

Vzhledem k obsahu a očekávaným výsledkům práce jsem považovala za vhodné
vymezit v této části zejména ty pojmy, které úzce souvisí s

tématem

environmentální výchovy a jsou přínosné pro pochopení jejího obsahu, dále pak
pojmy vztahující se k základním kurikulárním dokumentům.
Ekologie. “Základní vědeckou disciplínou, která se zabývá studiem života ve
všech jeho formách a projevech je biologie. Ekologie (z řeckého oikos – dům,
logos – nauka) je jedním z biologických oborů, který se soustřeďuje na studium
vztahů mezi organismy a neživým prostředím. O ekologii se však v současné době
také hovoří v širších souvislostech jako o předmětu, který se zabývá vztahy
člověka k prostředí a k ostatním organismům, v tomto prostředí žijícím. V tomto
širším slova smyslu si nová ekologie většinou všímá více nepříznivých vlivů
činnosti člověka na přírodu. I když tento obor vychází vždy ze základů ekologie,
jedná se o nauku o životním prostředí“ (Dvořáková, 2008, str. 3.).
Environmentální výchova. V nejširším slova smyslu lze tento pojem chápat jako
veškerou výchovně-vzdělávací činnost, jejímž hlavním cílem je rozvíjet pocit
zodpovědnosti za stav životního prostředí a přírody a to jak současný, tak i
budoucí, vést jedince i společnost k citlivosti a ochotě k řešení problémů péče o
přírodu

a

k vytváření

kladných

ekologických

hodnotových

orientací,

k

dobrovolnému přijetí střídmého, nekonzumního a duchovně kvalitního způsobu
života a také hledat příčiny a možná řešení ekologické krize. V pedagogické praxi
jde tedy především o nalezení rovnováhy a souladu mezi odbornými ekologickými
poznatky a citovými a smyslovými prožitky, které vedou ke zvnitřnění úcty ke
všemu živému (Jančaříková, 2010).
„Environmentální výchova (dále EV) je založena na ekologii jako vědě o vztazích
organismů včetně člověka a prostředí, ve kterém žijí. Jejím cílem je zajištění
11

udržitelného rozvoje života na zemi. K tomu má přispět výchova k ochraně a
tvorbě takových podmínek života lidí, které neohrožují živou i neživou přírodu a
nedevastují surovinové zdroje. EV směřuje k ekologické kultuře společnosti jako
souhrnu poznatků, přesvědčení a hodnot umožňujících člověku chovat se a jednat
v souladu s požadavky šetrného vztahu k přírodě“ (Dytrtová in Vodáková, 2005,
str. 6).
Fenologie je vědní obor, zabývající se studiem časového průběhu smysly
pozorovatelných projevů rostlin a živočichů, závisejících ve značné míře na
počasí, podnebí a půdních podmínkách. Úzce souvisí s meteorologií (Vodáková in
kolektiv autorů, 2012).
Globální výchova „není úzce zaměřenou naukou o globálních problémech, nemá
být ani klasickým výchovně- vzdělávacím systémem. Je živým procesem, jenž má
působit na subjekt výchovy přímo a tak formovat jeho postoje prostřednictvím
vlastní prožité zkušenosti. Proces klade důraz na respektování práv osobnosti a
na zodpovědnost k ostatním lidem a životnímu prostředí. Je do určité míry
zastavením a krokem ke kořenům problému“ (Pike a Selby in Dvořáková, 2008).
Nauka o životním prostředí je z určitého pohledu chápána zejména jako nástroj
k řešení konkrétních problémů a to jak odhalováním podstaty některých dějů
souvisejících s životním prostředím, tak i hledáním nových přístupů a konkrétních
řešení vedoucích ke zmírnění negativních dopadů lidské činnosti na prostředí,
případně hledáním opatření preventivních (Dvořáková, 2008).
Životní prostředí lze definovat jako „soubor všech činitelů, se kterými přijde do
styku živý subjekt a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo
i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i
celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu
životní prostředí člověka“(priroda-slovnik - online dostupné z WWW: http://w w w .
priroda.cz/slovnik.php?detail=8 [cit. 2013-03-12] ).
Trvale udržitelný rozvoj společnosti souvisí s vědomím a vůlí každého jedince
respektovat přírodu, dodržovat vhodnou osobní životosprávu, šetrně zacházet
s energiemi a věcmi tak, aby byla pro nás i pro budoucí generace zachována
12

Země, tedy s vhodným a zodpovědným způsobem života. Paragraf 6 zákona
č.17/1992 Sb., o životním prostředí definuje tento pojem takto: “Trvale udržitelný
rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“„ Nátr uvádí, že:
„trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje potřeby stávajících
generací, aniž by ohrozil možnosti generací budoucích uspokojovat jejich vlastní
potřeby“ (Kubišová, 2010, str. 13).
Základní kurikulární dokumenty- dokumenty, které komplexním způsobem
vymezují koncepci, cíle, obsah a případně i další parametry vzdělávání.
„Národní program vzdělávání (NPV): „formuluje požadavky na vzdělávání,
které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku.“
Rámcové vzdělávací programy (RVP): „vymezují závazné rámce vzdělávání

pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání.)“
Školní vzdělávací programy (ŠVP): „podle nich se uskutečňuje vzdělávání
na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola
sama podle zásad stanovených v příslušném RVP.“ ( RVP ZV - online
dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995 [cit. 2013-03-13] str. 5)
Kurikulární dokumenty jsou dokumenty veřejné a jsou přístupné jak pedagogické,
tak i nepedagogické veřejnosti.
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2.2 Rámcové vzdělávací programy a environmentální výchova

V této kapitole uvádím podrobnější charakteristiku rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání ( RVP PV ) a rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ( RVP ZV ) a to zejména z pohledu začlenění
průřezového tématu environmentální výchovy.

2.2.1

Rámcový vzdělávací program jako legislativní povinnost

„V souladu s principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu
rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém
kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární
dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní.
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program
vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň představují školní
vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých
školách. ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP“
(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]Dostupné z WWW:

http://www.msmt.cz/file/26995 [cit. 2013-03-13] str. 5).
V oblasti formálního vzdělávání jsou nejdůležitějším dokumentem rámcové
vzdělávací programy definující cílové kompetence a výchovně-vzdělávací obsah
pro jednotlivé typy škol, jsou závazným dokumentem pro tvorbu školních
vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků a také pro
tvorbu a posuzování učebnic. V současnosti jsou Rámcové vzdělávací programy
schváleny pro tyto stupně vzdělávání: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání,
gymnaziální vzdělávání, pro základní školy speciální a pro některé obory
odborného vzdělávání.
14

2.2.2 Začlenění environmentální výchovy v rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání:

Environmentální výchova je zařazena v rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) do takzvaných průřezových témat.
„Průřezová

témata

reprezentují

v RVP

ZV

okruhy

aktuálních

problémů

současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního
vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich
vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet žáka především v oblasti postojů a
hodnot“(RVP ZV. [online] Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995 [cit.
2013-03-20 ] str. 107).
RVP ZV vymezuje tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
(RVP ZV. [online] Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995 )

„Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do
vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená
v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém
ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům
postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich
rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako
integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě
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samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.“(RVP ZV. [online]
Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995).
RVP ZV dále uvádí: „tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný
pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností“ ([online]
Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995[cit. 2013-03-20 ] str. 107.).
Tematické okruhy environmentální výchovy v RVP ZV:
Ekosystémy (pole, les, vodní zdroje, moře, tropický deštný les, lidské sídlo –
město – vesnice, kulturní krajina aj.)
Základní podmínky života (ovzduší např. čistota ovzduší, půda, voda,
ekosystémy – biodiverzita, energie, přírodní zdroje aj.)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava a životní prostředí,
zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, průmysl a životní
prostředí, odpady a hospodaření s nimi, ochrana kulturních památek a přírody,
programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti, změny v krajině
aj.)
Vztah člověka k prostředí (obec, životní styl, aktuální ekologický problém,
zdraví a prostředí, nerovnoměrnost života na Zemi – principy trvale
udržitelného rozvoje a další) ( RVP ZV. [online] Dostupné z WWW:
http://www.msmt.cz/file/26995 [cit. 2012-03-20] str. 117-118).
Přínos průřezového tématu EV k rozvoji osobnosti žáka definuje RVP ZV
v několika oblastech:
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí,
důsledkům lidských činností na prostředí
vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
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přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a
vztahy k prostředí v různých oblastech světa umožňuje pochopení souvislostí
mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k
prostředí poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro
každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích
napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální,
evropské i mezinárodní úrovni
seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.
učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní
perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti
podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k
prostředí
přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot
prostředí
vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
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vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu
dědictví ( RVP ZV. [online] Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/file/26995
[cit. 2013-03-20] str. 117-118)
Aby byla zajištěna účinnost průřezových témat je základní podmínkou propojení
nejen se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů, ale i s
činnostmi, které žáci vykonávají ve škole (ve vyučování i mimo něj, například ve
školní družině) i mimo školu.

2.2.3 Začlenění environmentální výchovy v rámcovém vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání:

Vzdělávací obsah rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
(dále RVP PV) je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, a to biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.
Tyto oblasti jsou v dokumentu nazvány:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
(RVP PV. [online] Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovyvzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani )
Obsahy těchto oblastí slouží jako východiska pro tvorbu vlastní vzdělávací
nabídky pedagoga, která by měla probíhat v podobě integrovaných bloků, v nichž
by měly být více či méně zastoupeny všechny uvedené oblasti.
Tento integrující model je podle Brtnové Čepičkové (2010) velmi blízký
environmentální výchově a to zejména z pohledu její vlastní integrující role a
interdisciplinárního charakteru.
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Environmetální výchova je realizovatelná ve všech jmenovaných oblastech,
(podobně jako v RVP ZV, kde je environmentální výchova realizována jako
průřezové téma), nejčastěji je však realizována, podobně jako praktické činnosti,
ve vzdělávací oblasti „Dítě a svět“.
V oblasti „Dítě a svět“ RVP PV uvádí, že: „záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v
environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a
jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče
globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro
otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí“ (RVP PV. [online] Dostupné z

WWW:http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy- vzdelavaci-

program-pro-predskolni-vzdelavani [cit. 2013-02-21] str. 26.)

2.2.4 Školní družina a vzdělávací programy

Školní družina patří podle ustanovení školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.)
mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání, společně se školními kluby a
středisky volného času. Tato zařízení jsou součástí vzdělávací soustavy, jsou
zapsány do rejstříku škol a školských zařízení. Nejsou pro ně stanoveny
vzdělávací standardy, ale vytvářejí si svůj školní vzdělávací program, většinou v
návaznosti na školní vzdělávací program dané základní školy.
Školní družina dává dětem, ale i pedagogickým pracovníkům prostor pro
individuální přístup a vlastní tempo činnosti. V zásadě umožňuje dětem činnosti
odpočinkové, které v širších souvislostech slouží k aktivnímu odpočinku s prvky
organizovaných zájmových aktivit a také přípravu na vyučování. Základní formou
činnosti ve školní družině je hra, která dětem přináší kladné emoce a zážitky
(Hájek, 2008).
Většinu činností probíhajících v družině lze využít i pro realizaci environmentální
výchovy.
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2.3 Environmentální výchova

2.3.1 Historie environmentální výchovy u nás

„Termín

environmentální

výchova

je

v českém

prostředí

relativně

nový.

Předcházela mu celá řada termínů jiných a zdá se, že ani tento termín není
definitivní. Prvním pojmem byla výchova k ochraně přírody, později výchova
k ochraně přírody a k péči o životní prostředí, dále ekologická výchova, také
globální a environmentální výchova, dnes se stále častěji používá výchova
k udržitelnému rozvoji“ (Jančaříková, 2010, str. 9 ).
Environmentální výchova u nás vychází z hlubokých kořenů. Až do nedávné
minulosti do škol pronikala zejména z mimoškolních činností. V šedesátých a
sedmdesátých letech minulého století ve spojitosti se skautskou a foglarovskou
tradicí vznikla výchova k ochraně přírody (Jančaříková, 2010).
Mezi nejvýznamnější organizace, zabývající se environmentální výchovou v české
republice patřil například TIS, první československá organizace, jejímž primárním
cílem byla ochrana přírody a výchova k ochraně přírody. TIS byl založen roku
1968 a navázal na myšlenky českého skautingu (junáctví). V roce 1974 byla v
časopise Mladý svět iniciována kampaň na ochranu životního prostředí. Původně
měla mít omezené trvání v době jednoho roku, ale nakonec nebyla nikdy
ukončena a přerostla v hnutí – Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus působí
jako samostatná organizace dodnes.

Největší naší nevládní organizací s

dlouholetou tradicí, sdružující zájemce o ochranu přírody je Český svaz
ochránců přírody (ČSOP).

Po roce 1990 se situace v souvislosti s koncem

komunistického režimu změnila a umožnila vznik mnoha dalších organizací
zabývajících se ekologickou, resp. environmentální výchovou. Většina z nich je
zapojena do Sdružení středisek environmentální výchovy Pavučina, které bylo
založeno začátkem roku 1996 (Jančaříková, 2010).
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„Do školní výuky se ekologická výchova (oficiálně) dostala v roce 1990 úpravou
osnov přírodovědných předmětů a tehdejšího předmětu občanská výchova, a to v
návaznosti na zkušenosti se zaváděním environmentální výchovy z konce 80. let,
díky úsilí Danuše Kvasničkové. Její výukové programy pro základní, střední,
střední odborné školy a učiliště se staly mezinárodně známé a D. Kvasničková za
ně získala cenu UNESCO Global 2000. Na prvním stupni se začala rozmáhat
EVVO (Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) od počátku 90. let
především díky systematickému proškolování učitelů, kterému se věnují střediska
ekologické výchovy (SEV). V současné době jsou v souvislosti s kurikulární
reformou na školách jmenováni a proškolováni koordinátoři environmentální
výchovy.
V roce 2000 byla založena Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
(M.R.K.E.V.) určená základním školám a následně „MRKVIČKA“ pro školy
mateřské. V současné době se rozšiřuje síť škol, které se k těmto metodikám
hlásí, spolupracují se Středisky environmentální výchovy, získávají materiální i
metodickou podporu.
Od září 2007 je (minimálně v 1. a 6. třídách) na všech základních školách a
víceletých gymnáziích povinné zařazení průřezového tématu environmentální
výchova do Školských vzdělávacích programů.
V usnesení vlády č. 232 ze dne 1. dubna 1992 byla schválena "Strategie státní
podpory ekologické výchovy v České republice na 90. léta". V roce 1998 uzavřelo
ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy s ministerstvem životního prostředí
dohodu o spolupráci v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(zákonem č. 123 sb. § 13). V roce 2001 bylo vydáno usnesení vlády ČR č.
1048/2000 O státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) v České republice a Akčního plánu Státní program ČR na léta 2001-2003.
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S platností od 1. 1. 2005 byla environmentální výchova zařazena do Rámcového
vzdělávacího programu základního vzdělávání jako jedno ze šesti průřezových
témat“(Jančaříková, Enviwiki. [online] Dostupné z WWW :<http:

//www.enviwiki.

cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%
C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Environment%C3%A1ln%
C3%AD_v%C3%BDchova/Formov%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_e
nvironment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchovy&oldid=11098>. [cit.7.4.2013] )

2.3.2 Environmentální výchova v pedagogické praxi

Environmentální výchova je v české republice realizována podle závazných
pedagogických dokumentů, které vymezují parametry vzdělávání na různých
stupních vzdělávání. Avšak jako v každé praxi existují mezi jednotlivými zařízeními
rozdíly v realizaci a v přístupu. Některé mateřské (i další školy) jsou na
environmentální výchovu zaměřeny již svým vzdělávacím programem, jiné ji
realizují v rozsahu daném legislativou. V posledních letech u nás vznikají jako
alternativa k „běžné“ mateřské škole dětské kluby, které fungují na bázi lesních
mateřských škol. Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve
Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní
výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy. Lesní mateřská škola je druhem
předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává
venku, děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které
bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním
obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních
zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné
spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání (http://www.toulcuvdvur.cz).
Mezi mateřské školy, které jsou v oblasti environmentální výchovy v předstihu
před ostatními, patří mateřská škola Semínko, sídlící v Toulcově Dvoře v Praze.
Zřízena byla v roce 2005 Emilií Strejčkovou. Jeden celý den v týdnu v ní děti tráví
pod širým nebem. Ve dnech ostatních pak mají k dispozici vhodně členěnou
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zahradu, která jim poskytuje kontakt se všemi čtyřmi živly, a také areál Toulcova
dvora s dostatkem prostoru pro hry a různé další aktivity, jako je sázení, pěstování
rostlin a v neposlední řadě kontakt se zvířaty, která se zde chovají (Jančaříková,
2010).
Od roku 2010 funguje při MŠ Semínko také lesní třída Lesníček, inspirovaná
lesními

mateřskými

školami

(http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/lesnicek).

MŠ Semínko také pravidelně pořádá pro učitelky mateřských škol v rámci různých
projektů jednodenní prohlídky s výkladem, semináře a stáže.
Dalším příkladem dobré praxe je 6. mateřská škola Plzeň. Její výchovněvzdělávací program je zaměřen na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé
školky se děti setkávají s živými zvířaty a také aktivity v MŠ podněcují děti
k vytváření vztahu k přírodě. Do dětské stravy zařazují racionální potraviny,
obiloviny, denně mají děti ovoce a zeleninu. Dbají na šetrné technologické postupy
při zpracování jídel. Během celého dne mají děti k dispozici několik druhů nápojů.
Spolupracují s plzeňskou ZOO, se Záchrannou stanicí ptactva a se základní školu
pořádají společné ekodílny. Kromě realizace různých projektů také spravují
naučnou stezku (http://www.ekoskolka.cz/).
Na environmentální výchovu se zaměřuje také MŠ Slavonice, která pracuje nejen
s dětmi, ale i s jejich rodiči. Stala se centrem setkávání a aktivit pro všechny
generace. Mateřská škola také otevřela naučnou stezku a kolektiv učitelek vydal
publikaci zaměřenou na environmentální výchovu s názvem Korálky poznání
(http://www.msslavonice.cz, Jančaříková, 2010)
Mezi dětské kluby, zaměřené na environmentální výchovu patří například Dětský
klub Šárynka, založený v r. 2009 v Praze v Podbabě. Je jedním z prvních
dětských lesních klubů v ČR, pro něž se vžilo označení lesní (mateřská) škola. Je
inspirován lesními mateřskými školami v zahraničí. Zázemí je umístěno v
historickém sadu. Poblíž je louka, Šárecký potok a les. V areálu klubu jsou zvířata,
například ovce, králíci a morčata. Děti tráví větší část dne v přírodě. Pro případ
nepříznivého počasí je k dispozici vytápěná jurta určená k celoročnímu provozu,
hygienické zázemí je tvořeno kompostovacími záchody (http://www.ekodomov.
cz/detsky-klub-sarynka/).
23

Z mimopražských klubů inspirovaných lesními školkami lze jmenovat například
Dětský lesní klub Hájenka v Jihlavě, jehož zřizovatelem je občanské sdružení Děti
a stromy (http://www.hajenkazborna.cz ).
Dalším způsobem, kterým se environmentální výchova v praxi realizuje, je
spolupráce s centry či středisky ekologické (environmentální) výchovy. Snahou
těchto výchovně vzdělávacích subjektů je podílet se různými způsoby na
environmentální výchově. Zaměřují se převážně na činnosti, které nemohou školy
poskytovat. Nabízejí výukové programy pro různé věkové kategorie dětí,
vzdělávání pedagogů, poskytují ověřené náměty a metodické návody k různým
aktivitám. Mezi střediska nabízející praktickou ekologickou (environmentální)
výchovu patří například Sever Horní Maršov, Chaloupky v Kněžicích, Vita Ostrava,
Lipka Brno, Paleta Pardubice, Cassiopeia České Budějovice, Tereza v Praze a
další.

2.3.3 Cíle, očekávané výstupy a metody environmentální výchovy

Vzhledem k významu environmentální výchovy jak pro jedince, tak pro celou
společnost, je jistě žádoucí začít s ní už od nejútlejšího věku. Z tohoto
předpokladu pak v souvislosti s přirozeným rozvojem dětské osobnosti vyplývají i
její cíle.
Hlavním cílem environmentální výchovy je podle Marcharta vytvářet u dětí
základní dovednosti a návyky v oblasti sociálně-kulturní, v oblasti hygieny, ve
vztahu k životnímu prostředí, citové vztahy k přírodě a k výtvorům lidské práce,
také k lidem samotným a základní poznatky o správnosti a nesprávnosti chování
člověka k životnímu prostředí ( Brtnová Čepičková, 2010).
S tímto cílem souvisí i dílčí cíle:
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
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vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
poznávání jiných kultur
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých
činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k
ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí ( RVP PV. [online] Dostupné z
WWW:http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-propredskolni-vzdelavani [cit. 2013-02-21] str. 27.)
S cíli úzce souvisí očekávané výstupy tedy to, co dítě zpravidla (s ohledem na
individuální schopnosti a dovednosti) na konci předškolního období dokáže. V
souvislosti s environmentální výchovou a v návaznosti na zahraniční trendy a
průběžné výstupy odborníků lze doporučit tyto:
pohybovat se ve venkovním prostředí a zabavit se
prožívat radost z pobytu venku
uvědomovat si jedinečnost a vzácnost veškerého života
soucítit s trpícími organismy a vcítit se do potřeb živočichů
podřizovat své aktivity vlivům přírody (počasí, roční období..)
projevovat úctu k přírodnímu a kulturnímu bohatství (pomocí vybraných
konkrétních krajinných prvků v blízkosti MŠ-např. strom, studánka, statek…)
poznat některé modelové druhy organismů
25

uvědomovat

si

jednotlivé

souvislosti

mezi

organismy

a

prostředím

(Jančaříková, 2010)
Jako hlavní metody environmentální výchovy uvádí Brtnová Čepičková (2010)
tyto:
hry
prakticky zaměřené aktivity (užívání hraček, pomůcek, přístrojů)
krátkodobá i dlouhodobá pozorování
praktické činnosti-manipulace, pokusy
pěstitelské a chovatelské činnosti
práce s texty, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii

2.3.4 Environmentální výchova a praktické činnosti

Základním rysem praktických činností jsou pracovní činnosti a práce s různými
materiály, jejichž cílem je seznamování se s vlastnostmi materiálů, pracovními
postupy, získávání a upevňování funkčních dovedností. Praktické činnosti a jejich
výuka směřují k tomu, aby děti získaly základní a praktické pracovní dovednosti a
návyky z různých oblastí, zejména při ručním opracování dostupných a vhodných
materiálů, pěstitelských činnostech, základních činnostech v domácnosti apod.
Poznaly vybrané materiály a jejich vlastnosti, suroviny a plodiny, naučily se volit a
používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky. Vytvářely si aktivní vztah
k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických
problémů a osvojily si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny
práce, základy organizace a plánování práce.
Praktické činnosti s různými materiály, jako jsou např. odpadové materiály, s
potravinami a s rostlinami mohou plnit řadu výchovně-vzdělávacích úkolů, včetně
pedagogické diagnostiky. Ze zkušeností vyplývá, že v oblasti environmentální
výchovy je vhodné využívat zejména praktické činnosti s odpadovými materiály.
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Zároveň práce s nimi, ale i s materiály základními, rozvíjí tvořivost, schopnost řešit
praktické problémy, jemnou motoriku a formuje pozitivní vlastnosti osobnosti. V
praxi se osvědčilo zařazení těchto činností do projektů, jejichž zakončení je
spojeno s prezentací realizovaných výrobků či nápadů. Vzhledem k dílčím cílům
environmentální výchovy, jako jsou poznání přírody, vytváření odpovídajících
postojů a přijmutí ekologicky přijatelného chování, se lze domnívat, že k jejich
plnění mohou účinně přispět i praktické činnosti a to jak realizované v příslušném
předmětu, tak i dalších předmětech a v činnosti zájmové (Vodáková 2005).
Svým zaměřením tedy praktické činnosti úzce souvisí s realizací environmentální
výchovy.

2.3.5 Význam environmentální výchovy pro dítě

V souvislosti se současným životním stylem vyvstává potřeba reagovat na
skutečnost, že dítě potřebuje k zdravému rozvoji pobyt v přírodě. Tento fakt
potvrzují české i zahraniční výzkumy, vždyť „příroda totiž-pokud ji necháme- může
plnit významnou edukační roli (někteří dokonce hovoří o tom, že příroda je nejlepší
učitel), poskytuje dítěti vždy dostatečné množství podnětů. Tyto podněty jsou pro
dítě přiměřené, protože jeho smysly se dlouhá staletí v přírodě vyvíjely. Málokterý
hluk je v přírodě příliš silný, aby poškodil sluch, málokterý obraz je v přírodě příliš
jasný, aby jeho dlouhodobé sledování poškodilo zrak“(Jančaříková, 2010, str. 7).
K odcizení člověka přírodě dochází v současnosti stále rychleji a tento proces má
negativní vliv zejména na poslední generace dětí. Tráví stále méně času ve
venkovním prostředí, nezatěžují rovnoměrně ( pohybem) svaly a některé orgány
(zrak, svaly ruky, používané k práci s počítačovou myší..). Jejich prožívání
dobrodružství se odehrává spíše ve virtuální rovině prostřednictvím počítačů či
televize, než ve skutečnosti. Odborníci již dnes poukazují na negativní dopady
tohoto trendu na duševní i tělesný vývoj dítěte. Jedná se zejména o zhoršující se
hrubou i jemnou motoriku a logopedické vady, jejichž nárůst je v posledních letech
alarmující. Dalšími důsledky současného životního stylu je snížená vytrvalost a
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odolnost dětí a v neposlední řadě také změny v chování dětí (např. nárůst
agresivity).
Ekopsychologové

dnes

upozorňují

na

skutečnost,

že

za

mnohými

psychosociálními problémy, jako jsou například neurózy, ale i závažné poruchy
osobnosti dětí, stojí nedostatek drobných kontaktů s přírodou (Jančaříková, 2010).
Z

těchto konstatování tedy jasně vyplývá, že environmentální výchova je

významná nejen pro rozvoj společnosti, ale poskytuje také základ celistvému a
zdravému rozvoji dítěte.

2.4 Fenologie, fenologická pozorování

Fenologii lze definovat jako “nauku zabývající se studiem časového průběhu
periodicky se opakujících životních projevů - fenologických fází rostlin a živočichů
a studiem vazeb fenologických fází na střídání klimatických a půdních podmínek
během ročního období“ ([online] Dostupné z WWW: http://www.priroda.cz/clanky.
.php?detail=378 [cit. 2013-03-22]).
Obor fenologie má dlouhou historii. Už v polovině 18. století se jí jako odbornou
disciplínou zabýval například Carl von Linné, u nás prováděl fenologická
pozorování již v roce 1786 Tomáš Haenke. Tvůrce známých Mendlových zákonů,
Johann Gregor Mendl, vedl v Brně stanici fenologických a meteorologických
pozorování. V první polovině dvacátého století se o rozvoj fenologie zasloužila
celá řada pracovníků, jmenovitě například profesor Václav Novák, působící po
druhé světové válce na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od roku 1940 řídila
fenologická pozorování Fenologická služba Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMU). V současné době jej řídí oddělení agrometeorologie a fenologie
ČHMU . Fenologická pozorování jsou zajišťována sítí specializovaných pracovišť a
vyškolených pozorovatelů. Od ledna 2005 se stal pro ně závaznou pomůckou
Fenologický atlas (Vodáková in kolektiv, 2012).
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Podle charakteru pozorování můžeme rozdělit fenologii na všeobecnou a
speciální. Speciální pozorování se konají jen u malé skupiny druhů, např. včel
nebo vinné révy, nebo pro zvláštní účely v omezených lokalitách v lesích,
zámeckých parcích apod., přičemž se sleduje takový počet fází, který je pro
biologii příslušných druhů zajímavý. Naproti tomu všeobecná fenologická
pozorování se konají v plošně rozsáhlých sítích, jednotnou metodikou, výsledky
jsou regionálně porovnatelné a bývají publikovány v ročenkách. Všeobecná
fenologie vyžaduje pevné organizační a metodické vedení a široký okruh
vyškolených a stabilních pozorovatelů (Rožnovský a kol., 2006).
Hlavní metodou fenologie je pozorování vizuálně patrných projevů rostlin a
živočichů. Aby bylo možno získané výsledky srovnávat, provádějí se fenologická
pozorování v pravidelných termínech na vybraných trvalých stanovištích. Pro
celou českou republiku je zpracována jednotná metodika řízených pozorování pro
jednotlivé rostliny. Zjištěné údaje se zapisují do fenologických zápisníků, dále se
mohou shrnovat do tabulek, zaznamenávat do fenologických map, zpracovávat ve
formě grafů a tabulek, statisticky vyhodnocovat.
Fenologická pozorování se využívají v lesnictví a zemědělství, v ovocnářství a
vinařství, v neposlední řadě také v ochraně rostlin a zdravotnictví. Možnosti vyžití
jsou například:
vysledování vztahu mezi nástupem a průběhem fenologických fází, počasím a
průběhem kalendářního roku
získání

informací

o

ekofyziologických

procesech

a

stanovení

délky

vegetačního období
vytipování vhodných oblastí pro pěstování venkovních druhů rostlin
znalost výskytu chorob a škůdců a tím umožnění vhodné chemické a
biologické ochrany rostlin
stanovení počátku a průběhu pylové sezóny rostlin a tím umožnění
preventivních opatření pro alergiky (Vodáková in kolektiv, 2012).
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2.5 Charakteristika dítěte předškolního věku

Zabývat se blíže konkrétními vývojovými obdobími dítěte není záměrem této
práce. S ohledem na obsáhlost oblasti vývojové psychologie člověka uvádím
pouze některé základní charakteristiky předškolního dítěte. Měly by sloužit pro
rámcovou orientaci a zdůvodnění výběru metod, forem a prostředků pro aktivity
cílové skupiny dětí zařazené do praktické části bakalářské práce.
„Jako předškolní věk označujeme vývojové období přibližně od tří do šesti let. Na
jeho začátku je dítě „zralé“ na vstup do mateřské školy-na jeho konci je „zralé“ pro
vstup do základní školy, kde se bude soustavně vzdělávat“ (Matějček in
Dvořáková, 2010, str. 30).

2.5.1 Přehled hlavních vývojových úkolů do 6 let věku:

Pro rámcovou orientaci v tomto vývojovém období může sloužit přehled hlavních
vývojových úkolů předškolního věku, jak je uvádí PhDr.Farková (2006) na
stranách162-163:
hrubá motorika: stojí a poskakuje po jedné noze, houpe se na houpačce, jezdí
na kole, leze po řebříku, hází míč po způsobu dospělých
jemná motorika: vystříhává, lepí, ohýbá a tvaruje různé materiály, zaměřuje se
na kvalitu provedení úkonu, rozumí následné časové události
grafomotorika: dovede vytvořit kresbu podle své představy realistické kresby
bez principu prostorové perspektivy
sociální oblast, emoce: vrstevníci začínají hrát významnější roli, prožitky pocitů
viny u prohřešků, internalizace vnějších norem, vzniká svědomí, rozumí vtipu,
hraje hry s rolemi, účelnost a iniciativa
poznávací oblast: názorné myšlení, usuzuje o množství, porovnává kvalitu,
antropomorfizace, magičnost
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řeč: postupně narůstá počet užívaných slovních druhů, výslovnost hlásek se
upravuje, hovoří souvislými delšími větami, gramatická správnost řeči, řeč
slouží ke sdílení obsahu vnitřního a vnějšího světa dítěte

2.5.2 Hlavní didaktické metody vzdělávání dětí předškolního věku

Předškolní vzdělávání má být přirozené, vycházet ze zkušeností dětí a mít podobu
zajímavých činností. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v
předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.
Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí,
které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a
potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat

a

získávat nové zkušenosti a další dovednosti. Učební aktivity by proto měly
probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na
základě svého zájmu a vlastní volby.
Také by mělo být v dostatečné míře zastoupeno situační učení, založené na
vytváření a využívání situací, při kterých se dítě učí dovednostem a poznatkům v
okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.
Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, tedy přirozená
nápodoba. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne
v mateřské škole vyskytnou, poskytovat dítěti vhodné vzory chování a postojů.
V předškolním vzdělávání by měly být uplatňovány aktivity spontánní i řízené,
vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem
předškolníhodítěte.(RVPPV.[online]Dostupnéz WWW:http://www.msmt.cz/vzdelav
ani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani)
Nejtypičtějším projevem, charakteristickou činností předškolního věku je hra. Je
převládající činností v tomto věku. „Hra je nejčastěji definována jako činnost
(fyzická nebo duševní), která je vykonávána jen proto, že je příjemná a přináší
uspokojení sama o sobě, na rozdíl od práce, která je činností vykonávanou pro
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dosažení nějakého významného cíle, ať je činnost sama příjemná nebo
nepříjemná, i až velice obtížná“ (Langmeier a kol. in Chovancová, 2003).
„Samostatná tvořivá hra a experimentace jsou nejlepším způsobem, jak může dítě
postupně zvládnout předpoklady k rozvoji všeho, co bude později v životě
potřebovat“ ( Opravilová a Gebhartová in Dvořáková, 2008, str. 32).
Je tedy zřejmé, že hra má pro předškolní dítě zásadní význam a je nedílnou
součástí každodenních činností dítěte. Ve hře má dítě možnost nenásilně
nacvičovat činnosti, které bude v pozdějším životě potřebovat, odráží se v ní
realita světa a života dospělých (Trpišovská,1998).
Hra rozvíjí jedince po všech stránkách. V souvislosti s přirozenou zvídavostí dítěte
nám poskytuje jedinečnou příležitost pro cílenou práci s dítětem. Z tohoto pohledu
je tedy právě hra u dětí předškolního věku vhodným nástrojem pro realizování
pedagogických záměrů.
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3 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI, ÚKOLY A HYPOTÉZY

3.1 Cíl práce
Hlavním cílem v praktické části bakalářské práce bylo vytvořit a zčásti realizovat
dlouhodobý projekt zaměřený na environmentální výchovu, navazující na školní a
třídní vzdělávací program mateřské školy.

3.2 Dílčí cíle praktické části
Připravit a realizovat dotazníkové šetření zaměřené na zjištění stavu
environmentální výchovy ve vybraných mateřských školách a získané
informace využít při zpracování projektu.
Vytvořit

dlouhodobý

projekt

na

základě

vlastních

zkušeností,

studia

informačních zdrojů a výsledků dotazníkového šetření. Část projektu realizovat
při práci s dětmi v mateřské škole.

3.3 Hypotézy
1. Podmínky pro realizaci environmentální výchovy má většina mateřských
škol.
2. Environmentální výchova je v mateřských školách převážně realizována
v oblasti předškolního vzdělávání „Dítě a svět“.
3. Předškolní dítě je schopno řízeně pozorovat, zaznamenávat a dále
využívat získaná data.

Další část praktické části bakalářské práce je členěna podle dílčích cílů
práce.
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4 Dotazníkové šetření

Po prostudování informačních zdrojů týkajících se teorie environmentální výchovy,
jsem považovala za přínosné pro zpracování praktické části bakalářské práce
zjistit, zda a jakým způsobem realizují environmentální výchovu učitelky v jiných
mateřských školách. Provedla jsem tedy dotazníkové šetření, zaměřené na
zjištění podmínek pro environmentální výchovu a jejich využití v mateřských
školách. Důvodem byla má snaha vypracovat projekt tak, aby byl v případě zájmu
použitelný i pro ostatní pedagogické pracovníky.

4.1 Metodika dotazníkového šetření, charakteristika respondentů

„Podstatou dotazníku je zjištění dat o respondentovi, ale i jeho názorů a postojů
k problémům…“(Skutil in Perlglerová, 2012, str. 43.).
Vstupní část dotazníku obsahuje pokyny k vyplnění, a informaci o tom, že dotazník
je anonymní. Vlastní dotazník je rozdělen do čtyř částí, které jsou označeny
písmeny A-D. Jednotlivé části jsou zaměřeny na získání informací v těchto
oblastech:
Část A: položky ke zjištění informací o respondentech.
Část B: zjištění možnosti pozorování přírody jednotlivých respondentů a způsob
využití těchto pozorování.
Část C: možnosti a způsoby spolupráce s dalšími zařízeními v souvislosti
s environmentální výchovou.
Část D: začlenění environmentální výchovy do vzdělávacího programu mateřské
školy.
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Mnou vytvořený dotazník obsahuje devět položek různého typu, použila jsem
položky uzavřené, polozavřené i otevřené. Zjištěné informace z dotazníků byly
zapisovány do předem připravených tabulek.
Respondenty dotazníkového šetření jsem oslovila několika způsoby. O vyplnění
dotazníku jsem požádala učitelky z různých mateřských škol, které znám ze své
pedagogické praxe a současného studia. Zároveň jsem prostřednictvím kolegyně,
studující předškolní výchovu v magisterském studiu, oslovila studentky tohoto
oboru s žádostí o vyplnění dotazníku. Osobně jsem také požádala o vyplnění
dotazníku učitelky v mateřských školách v blízkosti mého bydliště. Podmínkou pro
vyplnění dotazníku bylo pracovní zařazení jako učitelka v mateřské škole. Výběr
respondentů dotazníkového šetření jsem neomezovala žádnými dalšími kriterii,
jako je například dosažené vzdělání, věk či místo jejich pedagogického působení
(město, vesnice). Administrace dotazníků probíhala dvěma způsoby a to buď
osobním předáním dotazníku v tištěné podobě, nebo elektronickou formou, jako
příloha průvodního dopisu. Počet vyplněných dotazníků, vyhovujících pro další
zpracování byl sto. Pro lepší orientaci ve výsledcích dotazníkového šetření
zařazuji na dalších dvou stranách dotazník v té podobě, ve které byl
administrován. Přílohou bakalářské práce jsou pak ukázky vyplněných dotazníků.
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DOTAZNÍK – ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vážené kolegyně a kolegové
Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí bakalářské práce pro Pedagogickou
fakultu UK. Dotazník je zaměřen na zjištění podmínek pro environmentální výchovu (dále
jen EV) a jejich využití v mateřské škole.
Dotazník je anonymní. Vámi zvolenou odpověď označte a v případě písemné odpovědi
doplňte vlastním komentářem.
Za vyplnění děkuji

Chovancová Petra

A. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Jste:

ŽENA

MUŽ

2. V MŠ pracujete:
a) 0 – 5let

c) 11 – 15let

b) 6 – 10let

d) 16 – 20let

e) 21 a více let

3. Vaším současným pracovištěm je mateřská škola:
a) Na venkově
b) V menším městě
c) V Praze
___________________________________________________________

B. MOŽNOST POZOROVÁNÍ PŘÍRODY
4. Máte možnost pozorování přírody v okolí MŠ (na školní zahradě, v parku, při
vycházkách)?
ANO
NE
5. Pokud tuto možnost máte, využíváte ji:
a) Často

b) Občas
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c) Nevyužíváte

6. Výsledky pozorování přírody využíváte pro:
a) Výtvarné a praktické činnosti
příklady:…………………………………………………
b) Hry zaměřené na rozvoj poznání
c) Další, například :
.................................................................................................................
C. SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY S DALŠÍMI ŠKOLAMI A ZAŘÍZENÍMI
7. V rámci plnění úkolů EV Vaše mateřská škola spolupracuje s:
(více možností označení odpovědí)

a) Jinými mateřskými školami
b) S centry EV
c) S dalšími školami
d) S obcí, městskou částí
e) S jinými organizacemi:…………………………………………………
8. Uveďte způsob spolupráce (zkušenosti ):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________________________
D. ZAČLENĚNÍ EV DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
9. Obsahuje Vás školní vzdělávací program témata související s EV v uvedených
oblastech?
POKUD ANO, UVEĎTE PŘÍKLADY

OBLAST

Dítě a jeho
tělo

ANO

NE
……………………………………………………
……………………………………………………
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Dítě a ten

ANO

NE

druhý

……………………………………………………
……………………………………………………

Dítě a jeho

ANO

NE
……………………………………………………

psychika

……………………………………………………

Dítě a

ANO

NE

společnost

……………………………………………………
……………………………………………………

Dítě a svět

ANO

NE
……………………………………………………
……………………………………………………
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4.2

Výsledky dotazníkového šetření a jejich hodnocení

Údaje získané v dotazníkovém šetření jsou vyhodnoceny postupně v tom pořadí,
v jakém byly zadávány. Pro větší přehlednost jsou shrnuty do tabulek,
kvantifikovány prostřednictvím procentuálního podílu a znázorněny grafy.
Jste žena / muž:

1.

Graf č. 1 Osobní údaje (%)

Graf č. 1
200
100

100

0

0
žena

muž

Respondentkami dotazníkového šetření byly ve všech případech ženy.

Počet let praxe v MŠ:

2.

Graf č. 2 Délka praxe v MŠ (%)

Graf č. 2
100
53
50

25

22

0

0
0 - 5let

5 - 10let

11 - 15let

16 - 20

21 - více

Graf č. 2 znázorňuje délku pedagogické praxe jednotlivých respondentek. Nejvíce
respondentek uvedlo praxi v rozmezí 11-15 let, respondentka s minimálním
počtem let praxe (0-5) se šetření nezúčastnila žádná.
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Současné pracoviště MŠ respondentů:

3.

Graf č. 3 Pracoviště-umístění (%)

Graf č. 3
80

68

60
32

40
20
0

0

Na venkově

V menším městě

V Praze

Většina dotázaných učitelek uvedla, že pracuje v Praze, venkov jako místo
pracoviště neuvedla žádná.

Máte možnost pozorování přírody v okolí MŠ (na školní zahradě, v parku,

4.

při vycházkách)?

Graf č.4 Možnost pozorování přírody (%)

Graf č. 4
200
100

100
0

0
ANO

NE

Všechny respondentky potvrzují možnost pozorování přírody v okolí MŠ, a to bez
ohledu na to, zda se MŠ nachází v Praze, nebo v menším městě.
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Pokud tuto možnost máte, využíváte ji- často,občas, nevyužíváte :

5.

Graf č. 5 Četnost pozorování přírody (%)

Graf č. 5
80

62

60
35

40

20

3

0
Často

Občas

Nevyužíváte

Většina respondentek uvádí, že využívají možnost pozorování přírody často, nebo
alespoň občas, zajímavé je, že 3% dotázaných učitelek uvádí, že ačkoli tuto
možnost mají ( jak potvrzuje graf č.4 ) , nevyužívají ji.
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6.

Výsledky pozorování přírody využíváte pro:

V této položce dotazníku jsou nabídnuty možnosti odpovědí, uvedené v tabulce č.
1 a kvantifikované v grafu č. 6.

Tabulka č .1

Možné odpovědi

Označení

Možné odpovědi

a)

Výtvarné a praktické činnosti

b)

Hry zaměřené na rozvoj poznání

c)

Další činnosti

Graf č. 6 Využití možnosti pozorování (%)

Graf č. 6
150
100

100
66

50

23

0
a

b

c

Všechny repondetky uvedly, že využívají možnost výtvarných a praktických
činností, více než polovina z nich pak dále možnost her zaměřených na rozvoj
poznání, jen 23% dotázaných učitelek využívá výsledky pozorování přírody
k dalším činnostem.
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U položky a) výtvarné a praktické činnosti, měli dotázaní možnost písemného
komentáře. Odpovědi jsou kategorizovány v tabulce č. 2 a kvantifikovány v grafu
č. 7 :
Tabulka č. 2 Kategorizace odpovědí výtvarné a praktické činnosti a)

Kategorie

Odpovědi

K1

Práce s přírodninami

K2

Kresba a malba podle předlohy

K3

Modelování podle předlohy

Graf č.7 Četnost konkrétních činností a) (%)

Graf č. 7
80

66

60
40

22

20

5

0
K1

K2

K3

Nejčastější oslovené učitelky pracují s přírodninami, téměř čtvrtina z nich uvedla
kresbu či malbu podle předlohy, modelování podle předlohy se vyskytlo jen u pěti
procent oslovených respondetek.
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Také položka c) další činnosti dávala možnost písemného vyjádření, odpovědi
opět kategorizovány v tabulce č. 3 a kvantifikovány v grafu č. 8:

Tabulka č.3 Kategorizace odpovědí další činnosti c)

Kategorie Odpovědi
K4

Stavba domečků v lese

K5

Hry s přírodninami

K6

Krmení ptáků, zvěře

Graf č .8

Četnost konkrétních dalších činností c) (%)

Graf č. 8
25
20
15
10
5
0

23
13
5

K4

K5

K6

Tuto položku vyplnila jen část dotazovaných učitelek, nejčastější odpovědi jsou
shrnuty do tří kategorií. První dvě obsahují různé typy her s přírodninami a
způsoby krmení zvěře. Kategorii stavba domečků v lese jsem ponechala jako
samostatnou, protože se v této podobě vyskytovala ve více dotaznících.
Nejčastější činností uváděnou respondentkami, byly hry s přírodninami.

44

7.

Spolupráce s dalšími zařízeními v rámci plnění úkolů EV:

Tabulka č. 4 znázorňuje možnosti odpovědí s označením a-e, pod kterými jsou
kvantifikovány v grafu č. 9 :

Tabulka č. 4 Možnosti spolupráce

Označení

Odpovědi

a)

S jinými MŠ

b)

S centry EV

c)

S dalšími školami

d)

S obcí, městskou částí

e)

S jinými organizacemi

Graf č. 9 Četnost spolupráce (%)

Graf č. 9
50

31

42

21

20

0
a

b

c

d

e

Nejvyšší počet odpovědí potvrzuje spolupráci s jinými MŠ a dalšími školami, nižší
počet dotázaných udává spolupráci s obcí či městskou částí a s centry
environmentální

výchovy.

S jinými

organizacemi

s oslovených respondentek.
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nespolupracuje

žádná

8.

Způsob spolupráce (zkušenosti):

Položka č. 8 opět poskytovala možnost písemného komentáře. Odpovědi byly
shrnuty do čtyř kategorií, pro potřeby znázornění v grafu č. 10 byly zařazeny do
kategorií K 7-K 10.

Tabulka č. 5 Způsob spolupráce s dalšími pracovišti

Kategorie K

Uváděné způsoby spolupráce

K7

Návštěvy ekoprogramů

K8

Ekohry

K9

Sběr a třídění odpadového materiálu

K10

Ekologické akce (např. Den Země..)

Graf č.10 Četnost způsobů spolupráce (%)

Graf č. 10
60

41

40

20

16

15

8

0
K7

K8

K9

K10

Většina dotázaných uvádí jako nejčastější způsob spolupráce účast na
příležitostných akcích, souvisejících s environmentální výchovou, jako je například
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Den

země.

Poměrně

malé

procento

respondentek

uvedlo

účast

na

ekoprogramech či návštěvy ekocenter. Jako další možnost spolupráce uvedlo
několik z nich sběr odpadového materiálu.

9.

Témata

související

s EV

v uvedených

oblastech

školní

vzdělávací

programu:

V grafu č. 11 jsou kvantifikovány odpovědi, ve kterých oblastech předškolního
vzdělávání realizují respondentky environmentální výchovu a ve kterých ne.
V některých dotaznících nebyla u jednotlivých vzdělávacích oblastí zvolena žádná
z možností (ANO/NE), v grafu jsou označeny jako nehodnocené.

Graf č. 11 ŠVP-zařazení EV do oblastí PV (%)

Graf č. 11
70
60
50
40
30
20
10
0

55
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60

53
ANO

20

NE
NEHODNOCENO

Dítě a jeho Dítě a ten Dítě a jeho Dítě a Dítě a svět
tělo
druhý
psychika společnost

Vzhledem k prostupnosti environmentální výchovy všemi vzdělávacími oblastmi, je
její zastoupení v jednotlivých oblastech podle oslovených učitelek vyrovnané,
kromě oblasti Dítě a ten druhý. Zajímavý je nejvyšší počet procent zařazení
environmentální výchovy do oblasti Dítě a společnost.
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Pokud dotazované učitelky zvolily v položce č. 9 u jednotlivých oblastí předškolní
výchovy

odpověď

ANO,

měly

možnost

uvést

příklady.

Odpovědi

jsou

kategorizovány v tabulce č. 6. Grafu č. 12 jsou pak kvantifikovány.

Tabulka č. 6 Příklady činností v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Vzdělávací oblasti

Odpovědi

Kategorie

vycházky do okolí MŠ

K11

výlety

K12

básně s přírodní tématikou

K13

četba tematických textů

K14

dramatizace

K15

Dítě a společnost

modelové situace zaměřené ke vztahu k přírodě

K16

Dítě a svět

péče o okolí MŠ,

K17

pozorování, pěstování, experimenty

K18

Dítě a jeho tělo

Dítě a ten druhý
Dítě a jeho psychika

Graf č. 12 Četnost činností v jednotlivých vzdělávacích oblastech (%)

Graf č. 12
40
30
20
10
0
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33
26

25
13

K11

28

k12

34

12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

Možnost uvést příklady činností využila jen část oslovených učitelek. V souvislosti
s realizací environmentální výchovy uvádějí respondentky široké spektrum
činností, častá je práce s literárními texty a básněmi. Žádná z nich neuvádí zpěv
písní s přírodní tématikou.
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4.3 Shrnutí dotazníkového šetření

Při vyhodnocování dotazníkového šetření se ukázalo, že část respondentek
nevyplnila položky, ve kterých byla nabízena možnost písemného komentáře.
Zejména v položce č. 9, která zjišťuje témata související s EV a jejich začlenění do
vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Dotazované učitelky v této
položce často příklady neuvedly, některé uváděly příklady konkrétních činností.
Proto jsem v hodnocení položky shrnula odpovědi do několika kategorií podle
druhu činností (viz tabulka č. 6.). Důvodem byla zřejmě nevhodně vytvořená
položka, její špatná srozumitelnost. Pro možné příští dotazníkové šetření bych
před jeho začátkem zařadila předvýzkum, ověření vhodnosti a srozumitelnosti
dotazníku na malém vzorku respondentek (například kolegyň v MŠ). Návratnost
vyplněných dotazníků byla vysoká. Domnívám se, že důvodem bylo zejména
osobní oslovení respondentek a způsob jejich výběru ( bývalé spolupracovnice,
učitelky studující s mojí současnou kolegyní..).
Všechny respondentky dotazníkového šetření byly ženy. Většina z nich působí
v mateřských školách v Praze, ostatní v menších městech. Z hodnocení vyplynulo,
že sto procent oslovených učitelek MŠ má možnost pozorovat přírodu v okolí
svého zařízení. Tři procenta z nich však, jak vyplývá z hodnocení položky č. 4, tuto
možnost

nevyužívají.

Výsledky

pozorování

přírody

využívají

všechny

respondentky ve výtvarných a pracovních činnostech, které jsou podle mých
zkušeností v mateřských školách nejčastějšími činnostmi. Pracují zejména
s přírodninami, využívají kresby a malby, v menší míře modelování. Pozorování
přírody jsou pro více než šedesát procent dotázaných učitelek východiskem pro
realizování her zaměřených na rozvoj osobnosti, dalšími činnostmi jsou například
péče o zvířata ve volné přírodě, krmení ptáků a zvěře, hry s přírodninami, stavění
domečků v lese.
Mezi nejčastější způsoby spolupráce s dalšími zařízeními v rámci environmentální
výchovy řadí dotázané učitelky účast na ekologických akcích, jako jsou například
Den Země a další. Tyto akce bývají často pořádány obcemi nebo školami. To se
pravděpodobně projevilo i v položce hodnotící spolupráci s dalšími zařízeními.
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Respondentky uvádějí, že mateřské školy, ve kterých působí, nečastěji
spolupracují s dalšími mateřskými a jinými školami. Návštěvu ekocenter, nebo
jiných zařízení zaměřených na environmentální výchovu, uvedla jen necelá
čtvrtina respondentek. Z šetření tedy vyplývá, že podmínky pro realizaci
environmentální výchovy má většina mateřských škol, což potvrzuje platnost
hypotézy číslo jedna.
Hodnocení položek zaměřených na vzdělávací oblast předškolního vzdělávání, ve
které je nejčastěji realizována environmentální výchova, ukázalo, že oslovené
učitelky řadí činnosti zaměřené na EV nejčastěji do vzdělávací oblasti „Dítě a
společnost“. Z konkrétních činností se jedná zejména o modelové situace
zaměřené na vztah k přírodě. Nepotvrdila se tedy hypotéza číslo dvě, že
environmentální výchova je v mateřských školách převážně realizována v oblasti
předškolního vzdělávání „Dítě a tělo“.
Výsledky výzkumného šetření jsem využila při sestavování a realizování projektu.
Inspirovala jsem se činnostmi, které oslovené učitelky ve své praxi využívají. Také
jsem se snažila při tvorbě projetu zohlednit další výsledky, jako je například
možnost pozorování přírody, spolupráce s dalšími organizacemi a další.
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5 Projekt environmentální výchovy v mateřské škole

5.1 Metodika práce a charakteristika podmínek pro realizaci projektu

Na základě prostudování zdrojů, uvedených v teoretické části bakalářské práce a
výsledků získaných dotazníkovým šetřením, jsem navrhla a zpracovala projekt
s názvem: „Strom a jeho proměny“.

5.1.1 Charakteristika mateřské školy a cílové skupiny dětí

Ve školním roce 2011/2012 jsem působila v osmi třídní mateřské škole v Praze.
Projekt jsem ověřovala ve třídě Medvídci, kde bylo zapsáno 26 dětí, z toho 15
chlapců a 11 dívek. Věkové rozmezí bylo mezi 4,5 až 6 let.
Školka se nachází v sídlištní zástavbě, disponuje poměrně rozlehlou zahradou
s herními prvky a několika druhy listnatých i jehličnatých stromů.
Školní vzdělávací program v zásadě vychází z programu „Začít spolu“. Je
zaměřen na rozšířenou tělesnou výchovu dětí. Integrovaný blok ŠVP, ve kterém je
převážně realizována environmentální výchova, je pojmenován „Živá příroda“.
Tematické okruhy bloku „Živá příroda“:
Máme rádi zvířata
Moje zdravé tělo
Já a moje rodina
Probouzení jara
Jak chráníme přírodu
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Cílem posledního okruhu je získávat a osvojovat si elementární poznatky o
živočišné, lidské a rostlinné říši, o její rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách,
rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.
Právě v rámci posledního okruhu jsem se rozhodla vytvořit dlouhodobý projekt,
který by byl do tohoto bloku školního vzdělávacího programu zařaditelný, tedy
projekt integrovaný.

5.1.2 Metodika výběru činností a hodnocení projektu

Při plánování projektu jsem si v prvé řadě stanovila několik podmínek k vytvoření
funkčního projektu, a to zejména jeho význam, „jádro“ projektu a strukturu jeho
plánování.
Ujasnila jsem si:
význam projektu
cíle projektu, jeho pedagogický záměr
„jádro“ projektu ( ústřední téma, které může být spojeno s různými oblastmi,
např. vzdělávacím tématem, reálným problémem a podobně )
strukturu jeho plánování
výběr činností, rozfázování práce, metodiku hodnocení
Projekt, jak už bylo uvedeno, jsem tvořila jako dlouhodobý. Je rozdělen do čtyř
dílčích tematických okruhů podle ročních období. Děti budou po celý rok pozorovat
konkrétní strom. Tematický celek je propojen s výtvarným zpracováním daného
stromu a dalšími činnostmi realizovanými zejména pomocí praktických činností,
ale i ostatních, jako je výtvarná výchova, literární výchova, dramatická a hudební
výchova a další.
Při sestavování struktury celého projektu jsem čerpala ze své předchozí
pedagogické praxe, odborné literatury, ale také z návrhů a doporučení kolegyň. Při
výběru konkrétních činností jsem se inspirovala například v publikaci R. Špačkové
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„111 námětů pro tvořivou hru dětí“, námětníku Z. Čížkové „Ekologická výchova
nejmenších a malých“, J. Činčery „Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji“ a
dalšími, které uvádím v seznamu zdrojů. Zohlednila jsem také výsledky
dotazníkového šetření. Pro ověření vhodnosti a přitažlivosti vybraných činností
jsem použila nejčastější diagnostickou metodu, kterou, asi jako většina pedagogů,
používám ve své praxi prakticky denně, a to přímé pozorování dětí. Při pozorování
dětí v různých situacích a při různých činnostech jsem hodnotila především:
vhodnost námětu z pohledu věku a schopností a dovedností dětí
přiměřenou časovou dotaci pro konkrétní činnosti
zajímavost činnosti pro děti- jejich zaujetí
možnost využití činností z pohledu tématu projektu
celkový přínos pro dítě, zda a které složky osobnosti, schopnosti a
dovednosti u dítěte rozvíjí

Kromě průběžného hodnocení, které je z mého pohledu důležité pro zpětnou
vazbu, jsem zařadila hodnocení závěrečné a rozhovor s dětmi zaměřený zejména
na úspěšnost realizované části projektu z pohledu zajímavosti a přitažlivosti
činností pro děti a jejich ochoty dále pracovat podobným způsobem.

5.1.3 Zpracování projektu

Název projektu:
„Strom a jeho proměny“
Místo a čas realizace:
Třída a venkovní prostředí ( zahrada), celoročně
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Cíl projektu:
Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a živou přírodou, získávát
znalosti, schopnosti a dovednosti, vedoucí k vytváření ekologického životního
vést

stylu,

děti

k soustředěnému

pozorování

přírody

(rozvíjení

proenvironmentálního chování dětí).
Dílčí cíle:
Poznávat části stromu, jejich funkce a význam, uvědomit si rozdíl mezi stromem
podzimním, zimním a jarním, pozorovat typické znaky v jednotlivých ročních
obdobích a zaznamenávat je, uvědomit si souvislosti mezi stromem a prostředím,
podnítit aktivitu, tvořivost a spolupráci ve skupině, podnítit vstřícnost ve vztahu
člověk a životní prostředí, rozvíjet jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí.
Očekávané výstupy:
Prezentace poznatků o našem stromu a jeho pozorování, prezentace výrobků a
výtvorů dětí.
Předpokládané činnosti:
Motivační rozhovory, poznávání pomocí všech smyslů, pokusy, experimenty,
řízená pozorování, zaznamenávání získaných informací, výtvarné a pracovní
činnosti, vyhledávání informací v dostupných materiálech, aktivity zaměřené na
spolupráci dětí, možné další činnosti související s tématem (dramatizace, hudební
výchova, tělesná výchova a podobně).
Navrhované dílčí okruhy projektu:
-

Jaro, Léto, Podzim, Zima

Doporučená náplň dílčích okruhů:
Jaro
-

seznámení se stavbou stromu, vnímání jednotlivými smysly, pozorování,
vývoje a růstu pupenů, listů, květů stromu

Léto
-

seznámení s funkcí stromu, pozorování listů, tvarů listů, škůdci a pomocníci
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Podzim
-

seznámení s plody stromu, rozmnožování, podmínky pro růst stromu,
využití stromu

Zima
-

příprava stromu na zimu, koloběh vody, experimenty s vodou

Pomůcky:
Podle zvolených konkrétních činností.
Způsob hodnocení:
Vzájemné hodnocení dětí, řízené rozhovory, slovní hodnocení učitele, výstava
konečných výrobků a produktů dětí.
Možné doplňující aktivity:
Spolupráce s rodiči (např. společné dílničky), návštěva tematických představení,
programů

zaměřených

na

environmentální

výchovu,

návštěva

ekocenter,

spolupráce s místní knihovnou (např. vyhledávání informací), využití IT ( např.
prezentace na webových stránkách školky) ,výstavy prací dětí i mimo školku a
další.
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5.2 Realizace dílčího okruhu projektu a jeho hodnocení

Vzhledem k tomu, že jsem projekt v praxi začala ověřovat na jaře, byl prvním
dílčím okruhem z vytvořeného projektu, kterému jsme se věnovali, okruh
s názvem „JARO“. Práci na projektu předcházelo v našem třídním vzdělávacím
programu téma „JARO - charakteristika ročního období “. Děti byly tedy již
seznámeny se základními rysy jarního období v přírodě, typickými projevy počasí,
některými změnami v přírodě. Před zahájením samotné práce jsem vybrala
konkrétní strom, kterého se bude náš projekt týkat. Vybrala jsem ovocný strom a
to z důvodu možnosti pozorování kvetení a vývoje plodů. Po zvolení stromu a
určení času začátku práce jsem odpovídající část projektu zpracovala do třídního
vzdělávacího programu již s konkrétními činnostmi. Průběh projektu jsem
koncipovala tak, že vždy v pondělí v dopoledních činnostech byla zařazena část
projektu s konkrétními úkoly, jejichž průběh je popsán níže. V dalších dnech pak
vzhledem k plnění dalších úkolů třídního vzdělávacího plánu probíhaly možné
doplňující činnosti. V rámci organizace činností během dne jsem používala stejný
postup a to motivaci v komunitním kruhu, ve kterém ráno obvykle s dětmi řešíme
výběr činností pro konkrétní den a následně pak činnosti rozdělené podle prostředí
na venkovní a ve třídě.

Průběžně jsme sledovali počasí a venkovní teplotu.

Popsaná realizace projektu probíhala od dubna do června školního roku 2011/12.
Jednotlivé části realizovaného dílčího okruhu projektu jsou v dalších kapitolách
pojmenovány tak, jak jsem je uváděla v třídním vzdělávacím programu.
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5.2.1

„Jarní probouzení“

Forma činnosti: hromadná, individuální
Materiální prostředky: pracovní list, pastelky
Postup:
Při ranním kruhu s dětmi jsem dětem vyprávěla motivační příběh, který jsem
vymyslela: „Děti, hádejte, co se mi dnes stalo? Když jsem šla brzy ráno do školky,
měla jsem pocit, že slyším někoho tichounce šeptat.

Šla jsem tedy za tím

hláskem a víte, kdo to byl? Byl to strom! Myslela jsem, že stromy nemluví, ale
tenhle se mnou mluvil. Stěžoval si, že i když kolem něj je pořád spousta lidí a dětí,
nikdo si ho doopravdy nevšímá, nikdo mu nechce rozumět. A když nikdo neví, jaký
je a co potřebuje, tak ho asi taky nemá nikdo rád. Byl z toho moc smutný a já
nevěděla, co mám dělat, ale pak jsem si vzpomněla na vás, děti. Co myslíte, mohli
bychom mu pomoci?“
Po motivačním úvodu následovala debata s dětmi, jak stromu pomoci, co bychom
mohli udělat, aby nebyl smutný. Konkrétními otázkami („co kdybychom..“
„myslíte, že bychom měli „) jsem rozhovor řídila k logickému vyústění- totiž, že děti
chtějí stromu pomoci a že bude nejlepší, když se na něj půjdeme podívat.
Pobyt venku:
V rámci vycházky jsme se tedy šli ke stromu podívat. Děti se zastavily u stromu a
nejprve si ho prohlédly. Poté, abychom si ujasnili pojmy, jsme si zahráli přímo u
stromu „Na hádanky“- děti postup znají, používali jsme ho již dříve. Nejprve
vymýšlím otázky já a děti hádají, poté vymýšlejí otázky sami děti. Mé otázky byly
zaměřeny na stavbu stromu, pojmenování jeho částí. “Myslím na to, co je ze
stromu pod zemí-co je to?“ (kořeny). Tímto způsobem si děti ujasnily termíny
„koruna stromu“,“kmen“, „kořeny“,“větve“.
Ve třídě:
Ve třídě si děti mohly na přání vzít pracovní list, zaměřený na stavbu stromu.
Dokreslovaly části stromu formou samostatné práce.
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Hodnocení:
Dětem se velmi líbilo úvodní motivační vyprávění, začaly se o téma velmi živě
zajímat, i odpoledne se mu chtěly věnovat, zařadili jsme proto do pohybové
chvilky po spaní novou hru „Na strom“- děti se zavřenýma očima ukazovaly podle
pokynů učitelky kde má strom korunu, kořeny, kmen. Řízený rozhovor zároveň
vedl k rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností dětí. Správné termíny
pro pojmenování částí stromu používala většina dětí dobře. Dokreslování stromu
v pracovním listu se několik dětí nechtělo účastnit, dvě děti si vyžádaly listy sebou
domů.

Obr. č.1 a 2 - Pracovní list „strom“
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5.2.2 „Vidím, slyším, cítím“

Forma činnosti: hromadná, skupinová, individuální
Materiální prostředky: hmatová knížka
Postup:
Při rozhovoru v ranním kruhu jsem děti opět motivovala vyprávěním: „Představte si
děti, že se mi dnes v noci zdálo o našem stromu, jak tam tak stojí a když sem se
ráno probudila, tak sem si uvědomila, že sice už vím, jak vypadá, kde má kmen,
korunu, kořeny a větvě, ale nevím, jestli nějak voní, jestli je teplý, nebo studený,
hladký nebo drsný. Moc by mě to zajímalo-vás taky?“
Po motivační části děti potvrdily, že by je to také zajímalo, sami už dopředu
odhadovaly, zda je strom teplý či studený, hladký či drsný.
Pobyt venku:
Dalším úkolem dětí u našeho stromu bylo využít hmat, strom pohladit, uvědomit si
strukturu jeho kůry, teplotu. Děti postupovaly samostatně či ve dvojicích, své
dojmy si bezprostředně sdělovaly. Některé děti strom i objímaly-„když je smutný a
nemá kamarády-kamarádi se přece objímají, ne?“ Zároveň jsme zkoumali, zda
strom voní, či je jinak cítit. Vzhledem k tomu, že ještě nekvetl, nebyla jeho vůně
výrazná, nicméně děti se shodly na tom, že voní.
Po prozkoumání stromu hmatem, jsem se zeptala:“Děti, není vám divné, že strom
teď nemluví-nebo ho někdo slyší? Zkuste na chvíli zavřít oči a být úplně
potichoučku, třeba ho uslyšíme! “Děti slyšely ševelení listů a zvuky pohybu větví„šeptání stromu“. Zeptala jsem se dětí, jestli někdo rozuměl tomu, co nám strom
šeptal. Odpovědi byly záporné. Navodila jsem tedy krátkou diskuzi na téma, proč
tomu tak je. V rámci diskuze děti vyjadřovaly své názory, například proto, “že
neumíme stromsky“. Nakonec s pomocí některých řízených otázek dospěly
k názoru, že mu nerozumíme, protože ho málo známe. Navrhla jsem dětem, že
bychom strom mohli dále zkoumat a pozorovat, děti návrh přijaly. Tato část byla
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zároveň kromě rozvíjení komunikačních schopností dětí i přípravou na další
činnosti v rámci projektu.
Ve třídě:
Po návratu do školky pak děti spontánně řešily, jak kdo vnímal hmatem strukturu
stromu, co cítil. Vzhledem k zaujetí touto činností jsme si zapůjčili ze sousední
třídy „Hmatovou knížku“, pomůcku s různými typy povrchů, které děti zkoumaly jak
hmatem, tak i pozorováním a slovně vyjadřovaly jeho charakteristiku.
Hodnocení:
Děti činnost velmi bavila, zejména dotýkání se stromu, zkoumání jeho struktury.
Smyslem naší činnosti bylo pochopit, že naše okolí vnímáme všemi smysly a
nejen očima a jejich uvědomění si s vyloučením zraku, což se nám, myslím,
podařilo. Současně při práci s „Hmatovou knížkou“rozvíjely svou slovní zásobu a
učily se přesně definovat význam některých charakteristik vlastností materiálů (
hladký, jemný, drsný….) V debatě se nejaktivněji projevovala stále stejná skupinka
dětí, některé děti zůstávaly pasivní.

5.2.3 „Papírové dvojče“

Forma činnosti: hromadná, skupinová,
Materiální prostředky: tužka, bílý karton, nůžky, temperové barvy, štětce
Postup:
Motivací k této části práce byla v podstatě předešlá dohoda o pozorování stromu,
v ranním kruhu jsem pak navrhla dětem, že mu uděláme „dvojče“, které budeme
upravovat vždy tak, aby vypadalo stejně jako náš strom.
Ve třídě:
Vedli jsme krátký rozhovor o tom, jak náš strom vypadá (shrnutí dříve získaných
poznatků). Vysvětlila jsem dětem pracovní postup po jednotlivých krocích,
zopakovaly jsme si bezpečnostní pravidla při práci s nůžkami a barvami. Děti
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s mou dopomocí nakreslily tužkou tvar stromu na čtvrtku, vybraly vhodnou barvu a
strom po částech vybarvily. Pracovaly ve skupinkách, vždy jedna skupina na části
stromu. Po zaschnutí barvy děti strom s mou pomocí vystřihly a umístili jsme ho
na nástěnku ve třídě. Maketa nám pak sloužila po dobu trvání projektu
k zaznamenávání změn, které jsme na stromě pozorovali, jako je rašení pupenů a
vývoj listů.
Pobyt venku:
Při pobytu venku jsme si strom ještě jednou „zkontrolovali“, zda jsme na něco
nezapomněli.
Hodnocení:
Práci jak s temperovými barvami, tak s nůžkami děti znají a ovládají, u některých
dětí bylo potřeba upravovat úchop tužky či štětce a správnou techniku stříhání. Při
rozhovoru o tom, jak strom vypadá, se zapojily všechny děti, termíny označující
jednotlivé části stromu jim nedělaly problém.

Obr. č. 3 - Maketa Stromu
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5.2.4 „Malí badatelé“

Forma činnosti: skupinová, individuální
Materiální prostředky: lupa, papíry, tužky
Postup:
Ranní motivace z mé strany byla opět slovní:“Víte co, děti, abychom měli to naše
dvojče opravdu stejné jako živý strom, mohli bychom si zahrát na vědce nebo
detektivy - co vy na to? Pokud souhlasíte, řekněte, kdo chce být detektiv a kdo
vědec-badatel.“
Děti si vybraly roli malých badatelů, zařadili jsme krátký rozhovor o tom, co badatel
dělá a co potřebuje. Shodli jsme se na tom, že potřebuje „zkoumací pomůcky“, oči
a „něco“ na zapisování. Po připravení těchto věcí jsme vyrazili k našemu stromu.
Pobyt venku:
U stromu se děti rozdělily dle vlastního přání do dvou skupin, po příchodu ke
stromu ho začaly „zkoumat“. První skupina prostým okem, druhá skupina pomocí
lupy. Po prozkoumání jsme udělali „vědeckou poradu“- skupinky si vzájemně
sdělovaly své poznatky. Poté si pozice vyměnily a zkoumaly strom ještě jednou.
Na závěr si každá skupinka „zapsala“, pomocí obrázků na papír, co viděla.
Ve třídě:
Po příchodu do třídy jsme si obrázky prohlédli, vysvětlili, co na nich je a uložili
„zápisy“ k pozdějšímu použití.
Hodnocení:
I tato část práce děti bavila, všechny byly soustředěné, chtěly pracovat. Více je
bavilo pozorování s lupou. Při sdělování poznatků jsem se snažila povzbudit k
hovoru ty děti, které se v předchozích debatách příliš nezapojovaly. Tato
pozorování jsme pravidelně při pobytu venku v různých obměnách opakovali,
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později děti začaly ztrácet zájem o pozorování s lupou, zařazovali jsme tedy další
doprovodné činnosti jako „kůrotisky“ (frotáž- obtiskování struktury kůry stromu na
papír pomocí voskovek), pozorování okolí stromu a další.

Obr. č. 4 až 6 – Ukázky „zápisků“ dětí

5.2.5 „Rosničky“

Forma činnosti: skupinová, individuální
Materiální prostředky: karton, nůžky, fixy, knihy
Postup:
Naším úkolem v této části bylo vytvořit si pomůcku pro zaznamenávání počasí a
určit si podmínky jeho pozorování. Před vlastní prací jsme si vysvětlili pojmy
charakterizující určitý typ počasí- slunečno, deštivo…využili jsme encyklopedii a
další knihy z naší knihovny.
Část první:
Vytvoření piktogramů- děti vystříhaly kartičky velikosti cca 4/6 cm, zhruba dva
centimetry horního okraje jsme ohnuli.
Na kartičky nakreslily fixem piktogramy počasí: deštivo, slunečno, polojasno,
oblačno a sněžení.
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Kartičky jsme pak aktuálně vsunovali do předpřipravené záznamové plachty, na
jejíž výrobě se děti podílely v odpoledních činnostech.

Část druhá:
Po vytvoření kartiček jsme si určili dobu pozorování, dohodli jsme se, že bude
probíhat každý den ráno před komunitním kruhem, a pozorovací pozici, kterou
bylo konkrétní okno v herně.
Záznamový arch jsme umístili na nástěnku vedle makety stromu a pravidelně
vkládali piktogramy. Záznamy z archu jsem vždy po týdnu nafotila a uložila pro
pozdější využití.
Hodnocení:
Ze začátku práce děti velmi bavila, chtěly pozorovat všechny najednou, při
dlouhodobější činnosti jejich zájem o pozorování počasí postupně částečně opadl.
Tento problém jsme se pokusili vyřešit po dohodě s dětmi určením „pozorovací
služby“ (dvojice dětí), tento postup se nám osvědčil. Takto jsme počasí nejprve
pozorovali, později pak konfrontovali aktuální počasí se stavem stromu (např. je
slunečno-květy se rozvíjejí..). Kromě plnění hlavního cíle bylo mým úmyslem
seznámit děti s některými základními zásadami „vědeckého“ pozorování, zejména
se zásadou pozorování opakovaného ve stejný čas na stejném místě za pokud
možno stejných podmínek, což se myslím podařilo, děti tyto podmínky
akceptovaly.
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Obr. č. 7 a 8 – Záznamový arch a kartičky počasí

5.2.6 „Stupně a stupínky“

Forma: hromadná, individuální
Pomůcky: teploměry, dřevěné kostky
Postup:
Prohlédli jsme si několik druhů teploměrů, vysvětlili si jejich funkci. Provedli jsme
několik pokusných měření, například tělesné teploty, teploty čaje, teploty ve třídě a
nakonec venku.
Na okno třídy jsme umístili venkovní teploměr a pomocí stavění „komínků“
z kostek zaznamenávali venkovní teplotu. Údaj z teploměru jsem odečítala já a
děti podle naměřené hodnoty stavěly kostky. Každá kostka měla hodnotu 5 stupňů
Celsia. Měření jsme opakovali stejně jako pozorování počasí pravidelně.
Hodnocení:
Stejně jako pozorování počasí i měření teploty děti nejprve velmi bavilo, postupně
však začaly ztrácet o měření zájem. Použily jsme stejný model, jako u pozorování
počasí, určení „pozorovací služby“, ve které se děti střídaly. Práce a pokusy
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s měřením různými teploměry děti velmi bavila, pokusíme se jí znovu zařadit buď
v rámci projektu, nebo jiného tématu třídního vzdělávacího programu.

5.2.7 „Pupeny “

Forma: skupinová, individuální
Pomůcky:karton,

vodové

barvy,

štětce,

nůžky,

lepidlo,

tužka,

„zápisky“

z pozorování stromu
Postup:
V komunitním kruhu jsme si opět povídali o našem stromu, jaké jsou na něm
viditelné změny a co asi znamenají. Využili jsme i dostupný obrazový materiál,
obrázky stromů a knížky.
Pobyt venku:
Při pobytu venku jsme pozorovali rašící pupeny na našem stromě, opět i
s použitím lupy a shrnuli informace z ranního povídání.
Ve třídě:
Děti si připravily své „zápisky“ z pozorování stromu a prohlédly si je. Na základě
obou předchozích kroků děti určily tvar a barvu pupenů, tvar pupenu nakreslily
tužkou.
Tvar děti, vodovými barvami vybarvily a vystřihly pomocí nůžek, ev. doplnily
detaily pupenu.
Hotové pupeny jsme pomocí lepidla upevnili na maketu stromu.
Hodnocení:
Práci s nůžkami a lepidlem děti dělají rády, zapojovaly se všechny ochotně.
Příprava na práci pomocí prostudování vlastních „zápisků“ (obrázků z pozorování
stromu) děti velmi zaujala, práci se věnovaly velmi soustředěně a s nadšením. Při
výběru techniky jsem zohlednila přání dětí použít opět stříhání a vodové barvy.
66

Děti potřebovaly dopomoc zejména při stříhání drobných tvarů, některé i při
kresbě zamýšleného tvaru.

Obr. č. 9 a 10 – Pupeny na maketě a stříhání

5.2.8 „Květy“

Forma: skupinová, individuální
Pomůcky: karton, tempery, štětec, nůžky, lepidlo, kelímek, plastová láhev
Postup:
Motivační činností v komunitním kruhu bylo kromě rozhovoru i hra s barvami,
kterou jsme nazvali „Malíři jara“. Prohlíželi jsme si barevnou paletu a děti se
snažily určit, jaké barvy může mít květenství stromu, jaké barvy květů znají, ale
také, jaké barvy by květům daly.
Pobyt venku:
Při zastávce u našeho stromu jsme pozorovali květy, povídali si o jejich významu a
zjišťovali, zda některá barva z naší palety odpovídá realitě.
Ve třídě:
Na naše květy jsme použily dvě různé techniky:

67

Malba štětcem:
Děti pomocí štětce a barev namalovaly květ na karton. Po zaschnutí květy
vystřihly. Hotové květy nalepily na maketu.
Obtiskování pomocí plastové lahve:
Do kelímku s širokým hrdlem jsme nalili barvu, děti do ní namočily spodní část
běžné plastové láhve a obtiskly na karton. Postup několikrát opakovaly. Nakonec
dokreslily střed květu fixem.
Po zaschnutí děti obtištěné tvary vystřihly a nalepily na maketu.
Hodnocení:
Děti se štětcem a barvami pracují rády, u větší části dětí bylo potřeba upravovat
techniku držení štětce a práce s ním, při vystřihování byla nutná dopomoc
zejména u mladších dětí. Některé děti nerespektovaly tvar a barvu květů, ačkoli ve
slovně na začátku práce květy popisovaly reálně. Upozorňovaly také na to, že
květy by měli vonět, samy navrhly, že při příštím pozorování stromu zjistíme, jestli
tomu tak skutečně je. Pak společně vymyslíme, zda bychom mohli nějakým
způsobem navonět i naše květy. Bylo zjevné, že se nad pozorováním zamýšlí a
snaží se vnímat všechny detaily.

Obr. č. 11 a 12- Výroba květů pomocí obtisků pet lahve
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5.2.9 „Listy a lístečky“

Forma: individuální
Pomůcky: podložky, modelovací hmota, válečky, plastové nožíky
Postup:
V motivační části jsme si povídali o listech, jestlipak děti vědí, na co je strom
potřebuje. Hráli jsme hru „Na stromy“, ve které děti na sobě ukazovaly jednotlivé
části stromu ve spojení s jejich funkcí podle slovních pokynů- například: „Jsem
strom a dýchám“ – děti třepaly prsty rukou nad hlavou jako lístečky. „Jsem strom a
mám hlad“- děti si stouply roznožmo bez hnutí (nohy jako kořeny).
Ve třídě:
Protože jsme listy našeho stromu již viděli při předchozím pobytu venku, začali
jsme prací ve třídě. Na podložce si děti rozválely modelovací hmotu, pomocí
nožíků vyřízly tvary listů a dotvarovaly je. Listy jsme „přilepili“ (přitiskli) na maketu
stromu.
Pobyt venku:
Prohlídli jsme si náš strom a jeho listy, jestli jsme je vymodelovali správně.
Hodnocení:
Práci s modelínou některé děti rády nemají, vadí jim její konzistence a ušpiněné
ruce, jiné ji naopak vykonávají velmi ochotně. Práce s modelínou se účastnily ty
děti, které o ni měly zájem, upevňování listů na maketu pak všechny děti.
Modelování listů se nám podařilo, nedržely nám však dlouho na maketě opadávaly. Děti navrhly, že je mohl například sfouknout vítr, spadlé listy jsme tedy
umístili na podložku pod maketu stromu.
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Obr. č. 13 a 14 – Listy z modelíny

5.2.10 Související činnosti:

Pozorování stromu, změn počasí a venkovní teploty jsme prováděli pravidelně,
záznamy jsme využívali jak při dalších souvisejících činnostech, tak jsme je uložili
s úmyslem opakovaně je využít například pro porovnání v příštím roce. Vzhledem
k množství dalších činností zde uvádím alespoň některé pro dotvoření představy o
realizaci projektu.
V souvislosti s projektem se

děti učily básničku o stromech, pracovaly s

tematickými texty, zpívaly písně s tématikou stromu, prohlížely si encyklopedie a
další knihy, které děti nosily z domova, kreslily, pokoušeli jsme se pohybově
ztvárnit strom a připravili jsme přednášku pro děti z vedlejší třídy.
Všechny činnosti byly směřovány k ústřednímu tématu projektu a byly ovlivněny
snahou o dodržení pestrosti nabídky činností a všestranný rozvoj dítěte.
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5.3 Vyhodnocení a shrnutí realizace dílčí části projektu „Strom a jeho
proměny“

Projekt jsem navrhovala jako celoroční, mým úmyslem bylo pozorování
konkrétního stromu se stejnou cílovou skupinou dětí ve všech čtyřech ročních
obdobích. V červenci 2012 jsem ale změnila pracoviště, nemohla jsem tedy již
v realizaci dalších částí projektu pokračovat. Přesto si myslím, že cílů projektu se
mi podařilo alespoň částečně dosáhnout.
Jednotlivá dílčí hodnocení částí projektu jsem uvedla přímo u konkrétních činností
( 5.2.1 - 5.2.9 ), celkově bych tedy realizaci dílčího okruhu projektu zhodnotila ze
dvou pohledů, a to jeho účinnosti a naplnění předpokládaných cílů a z pohledu
přitažlivosti pro cílovou skupinu.
Při ověřování projektu jsem narazila na několik problémů, které jsem se snažila
vždy vyřešit tak, aby činnost byla pro děti přínosem a zároveň se nám podařilo
alespoň částečně naplnit vytyčené cíle.
Některé drobné problémy se nám dařilo úspěšně řešit v průběhu projektu. Narazila
jsem například na nechuť některých dětí pracovat s barvami a modelínou, aby
nebyly špinavé. Vzhledem k tomu, že jsem se s touto situací nesetkala poprvé,
vyřešili jsme ji pracovním převlečením (staré zástěrky), které jsem měla k dispozici
ve školce. Převlékání na výtvarné a pracovní činnosti jsme pak dodržovali trvale,
protože jsem si uvědomila, že z pedagogického pohledu může mít význam i
v utváření vhodných pracovních návyků.
Při pozorování se nám ne vždy podařilo udržet dostatečný zájem dětí,
dlouhodobé zaznamenávání a hodnocení získaných informací, zejména venkovní
teploty se u naší cílové skupiny ukázalo jako příliš náročné, děti postupně ztrácely
zájem. Z mého pohledu jsem zřejmě nezvolila vhodný způsob zaznamenávání
teplot a nepodařilo se mi děti dostatečně motivovat, proto jsme v průběhu projektu
od zaznamenávání teploty upustili. Snažila jsem se vždy činnosti aktuálně
přizpůsobit dané situaci, zařadit obměny, které by byly pro děti přitažlivé a
obnovily jejich zájem (viz např. vyrábění „kůrotisků“ ).
71

Vyhodnotila bych tedy tuto část spíše jako první seznámení dětí s možností
řízených či fenologických pozorování. Nicméně hypotézu číslo jedna, tedy
předpoklad, že již předškolní dítě je schopno pozorovat, zaznamenávat a dále
využívat získaná fakta, se nám myslím přesto potvrdit podařilo.
Při realizování některých částí projektu jsme musela pozměnit organizaci dne,
která je v mateřské škole běžná. Obvykle nejdříve probíhají dopolední výchovněvzdělávací činnosti, pak následuje pobyt venku. Z důvodu návaznosti činností
jsme některé dny šli nejdříve ven k našemu stromu a činnost ve třídě následovala
až poté. Na začátku jsem se obávala, jak děti změnu stereotypu přijmou, ale
v průběhu projektu se toto řešení ukázalo jako naprosto vyhovující.
Pedagogické cíle, totiž učit děti záměrnému a aktivnímu pozorování spojenému
s myšlenkovou činností (to znamená nejen pasivní přijímání podnětů z okolí) a
pomocí sběru a zaznamenávání výsledků pozorování pochopit vzájemné
souvislosti v přírodě a vlastní sounáležitosti s ní, projekt z mého pohledu naplnil. V
neposlední řadě také pochopení nutnosti dodržování pracovního postupu a
určitých pravidel při této práci jistě přispělo k rozvoji schopností a dovedností
nutných k získávání funkční gramotnosti dětí.
Na základě pozorování reakcí dětí a cílených i necílených rozhovorů s nimi bych
projekt hodnotila jako úspěšný, děti činnosti vykonávaly rády, i když, jak jsem
uvedla v předchozím textu, jsme některé museli upravit a přizpůsobit. Děti
projevovaly živý zájem o tématiku. V souvislosti s projektem samy rozvíjely další
aktivity-například samostatně usuzovaly podle počasí, co se děje v přírodě („pršíto budou pampelišky zavřené a nepolezou venku broučci…“). Také projevovaly
zájem o prezentování výsledků své činnosti i mimo naší skupinu. Pozvali jsme na
přání dětí vedlejší třídu a děti jim na maketě vysvětlovaly, co a proč dělaly.
Původně byla maketa stromu umístěna na magnetické tabuli, na přání dětí jsme ji
umístili na okno třídy. Také rodiče mi v rozhovorech potvrzovali zájem dětí a
probíhající činnost.
Projekty spojené s pozorováním přírody jsou důležitou součástí předškolního
vzdělávání. Také náš projekt jistě zúčastněné děti obohatil. Také pro mě jako
pedagoga byla práce na projektu zajímavá a přínosná. Vyzkoušela jsem si některé
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nové postupy a druhy činností. Výsledky a zkušenosti z realizace projektu „Strom
a jeho proměny“ s dětmi jistě využijeme i v budoucnu.
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6 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat začlenění environmentální výchovy ve
vzdělávacích programech, vytvořit a ověřit funkční projekt, zaměřený na EV.
Environmetální

výchova

je

téma

průřezové,

prostupné

dalšími

oblastmi

vzdělávání. Škála metod a činností, pomocí kterých je realizována, je velmi široká
a rozmanitá, jak vyplynulo i z dotazníkového šetření. Mezi hlavní patří hry,
praktické činnosti a prakticky zaměřené aktivity, pozorování, pokusy, pěstitelské a
chovatelské činnosti, práce s texty, encyklopediemi, obrazovým materiálem a
další. Její význam spočívá zejména v poskytnutí základu pro celistvý a zdravý
rozvoj dítěte a tím celé společnosti.
Vytvoření a realizace dílčí části projektu „Strom a jeho proměny“ poskytla dětem
možnost seznámit se s některými metodami, jako je pozorování, využití jeho
výsledků pro další činnosti, objevování souvislosti mezi různými jevy v přírodě.
Hravou formou se děti učily nejen znát strom, jeho stavbu a funkce, ale také dívat
se kolem sebe, poznávat prostředí, ve kterém žijí a získávat k němu kladný vztah.
Seznámení se základy řízených pozorování a jejich významem přispělo k rozvoji
znalostí a dovedností dětí a v neposlední řadě získávaly dovednosti sociální. Učily
se spolupracovat a prezentovat výsledky své práce. Vyhodnocení projektu
potvrzuje, že děti rády objevují nové věci a učí se novým činnostem, mají zájem o
prostředí, ve kterém žijí a o jevy v něm probíhající. Rozvíjením tohoto zájmu lze,
podle mého mínění, podpořit vývoj dítěte jako proenvironmentálně zaměřené
osobnosti.
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