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Příroda je kouzelná. Nádherné barvy květů, překrásně zářící roztažený 

paví ocas i zázrak nového života. V tomto světě můžeme kdekoli najít plno 

nepochopitelných věcí - zázraků. Člověk může všude vidět něco 

pozoruhodného, neobvyklého, tajemného. Jen projevit zájem. Stačí si všimnout 

ptáků, květin, stromů, brouků, motýlů, zvířat …, se kterými se setkáváme den 

co den cestou do mateřské školičky a cestou zpět domů. Sklonit se nad kvetoucí 

trávou, prohlédnout si pavoučka, sledovat chvíli leteckou akrobacii obyčejné 

mouchy. 

Projekt je plně v souladu s Programem environmentální výchovy, který je 

součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Mateřské 

školy Město Albrechtice s motivačním názvem: „Kdo si hraje, nezlobí“ 

a naplňuje jeho cíle: rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah 

k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme a k přírodě. Chceme vybavit děti 

dovednostmi a znalostmi o rozmanitostech živých organismů a způsoby jejich 

života, vytvářet a probouzet v dětech pozitivní emoční vztah k přírodě, zvyšovat 

pocit sounáležitosti člověka s přírodou a vést děti k pochopení, že změny 

způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit. Projektem chceme děti přimět k aktivnímu přístupu k okolí 

a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu budou mít děti 

v přirozených situacích možnost zkoumat a objevovat přírodní prostředí, 

a zároveň si osvojí znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního 

prostředí.  Budeme se tak nadále snažit o vytvoření základních ekologických 

návyků a postojů s ohledem na budoucnost (udržitelný rozvoj). Tímto 

projektem budeme u dětí rozvíjet kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 

a kompetence činnostní a občanské. 

 

 

 

 



Vymezení cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou předškolní děti ve věku 3-7 let. Konkrétně se jedná o 104 

dětí z mateřské školy Město Albrechtice. 

Inovace projektu 

V minulých letech jsme byli žadateli projektu EVVO, který byl podpořen dotací 

Moravskoslezského kraje. Tento projekt je další části projektu Malí 

průzkumníci.  Malí průzkumníci tentokráte podniknou badatelské aktivity za 

poznáním přírodního prostředí v širším kontextu. 

 

Projekt „Od průzkumníka k badateli“ je realizován ve školním roce 2013/2014, 

od 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014 


