
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěžejní projekt Mateřské školy Hroncova pro rok 
2022/2023 

,,Strom je život“ 
 

Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je rozvíjet v dětech úctu a lásku k přírodě a tím v nich vyvolat touhu po poznání okolí přírody, 
její respektování a ochranu. Chceme dětem ukázat, jak je strom prospěšný lidem i zvířátkům. 

 

Záměry 

Posílení kladného vztahu k přírodě a všemu živému. 
Poukázat na krásu a význam zeleně. 
Poznávat a cítit přírodu všemi smysly, učit se vidět odstíny barev, slyšet zvuky života kolem nás, cítit vůně, vnímat 
tvary, ochutnat. 
Rozvíjet dětskou fantazii pomocí pohádkových postav žijících v lese. 
Seznámit se zvířaty a ptáky různých druhů, která žijí nejen v korunách stromů, ale i v okolní přírodě. 
Uvědomit si důležitost rostlin produkujících kyslík prostřednictvím fotosyntézy. 
Proč stromy umírají, péče o stromy i rostliny, zadržování vody, změny klimatu. 
 

Prostředky 

- využití obrázků, knih, časopisů, map, encyklopedií, přírodovědných filmů 
- využití MagicBoxu, tabletů a didaktických pomůcek 
- polytechnický domek na zahradě MŠ – rozvoj manuálních dovedností, práce s ručním nářadím, dřívky, kůrou, 

přírodním materiálem 
- pravidelné vycházky do Krčského leda, naučné stezky 
- najít si v okolí MŠ strom a celoročně ho pozorovat 



- pravěké stromy a příroda – poznáváme druhy stromů na naší planetě 
- využití bohatých výtvarných technik a přírodních materiálů (dřevo, mech, lesní plody, plody ovocných 

stromů) 
- návštěva botanické/dendrologické zahrady, Toulcova dvora, parků, skleníků 
- tematické přizpůsobení tradičních aktivit (běh lesem, olympiáda, Den dětí) 
- přírodní tělocvična 
- péče o rostliny a zvířata v MŠ na zahradě i v nedalekém lese 
- využití tematických písniček, básniček, pohádek 
- workshopy a tematicky zaměřená divadla 
- pracovní listy, návštěva knihovny 

 

Okruhy námětů k činnosti 

Podpora fyzické zdatnosti a zdraví –  pohybové hry, dechová cvičení, cvičení s básničkou a písničkou, dětská jóga, 
orientace v prostoru, změna tempa a pohybu, rovnovážná cvičení, koordinace a posilování, cvičení s netradičním 
náčiním – dřevěné tyče, dřevěné vařečky, polínka, šišky 

Rozvoj slovní zásoby, logopedické a dechové hry – napodobování zvuků zvířat, ptáků, poznávání nízkých a hlubokých 
tónů, básničky, písničky, nácvik pískání (hlas ptáků), procvičování mluvidel 

Podpora tvořivosti – výtvarné a pracovní techniky, rozvoj manuálních dovedností – práce v dílně – polytechnický 
domeček, práce s přírodními materiály, seznamování s tradičními řemesly, výroba skřítků, stromů, domečků, 
zvířátek, modelování atd. 

Rozumové činnosti – vývoj stádia stromů – druhy, rozdělení, prostředí ve kterém rostou, schopnost přizpůsobení, 
péče o stromy a jejich ochrana, ale i ochrana člověka. Využitelnost stromů – zpracování dřeva (např. dřevostavby, 
stavební materiál, nábytek, dřevěné hračky, topná surovina) 

Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti – pracovní listy s danou tématikou, polytechnické stavebnice, 
encyklopedie, časopisy 

Dramatická činnost – divadélko, maňásci, kostýmy, básničky, písničky, tanečky aj. 

Rozvoj volních vlastností – péče o stromy a jeho potřeby, vyjádření citů a vztahu k přírodě, léčebné schopnosti 
stromů 

Využití tabletů k focení a natáčení + dětské IT hry k tématu 
 
 
Očekávaný výstup 
 
Příroda poskytuje dětem velké množství podnětů a tímto naším projektem v nich chceme vypěstovat kladné citové 
návyky ke všemu živému a k celému životnímu prostředí. 
 
Celoroční projekt zakončíme vystoupením všech tříd na zahradě MŠ a velkou galerií výrobků na dané téma. 
 
Vedení projektu a zpracování zajistí paní učitelky z 6. třídy na základě podkladů učitelek všech tříd. 


