
Název projektu: Malí průzkumníci  
 
„Tam, kde je semínko, vyroste rostlinka - i naše děti jsou malé rostlinky, které chtějí, aby je 

mámina a tátova náruč ochraňovala a proto i my pedagogové chceme děti vést a naučit je 

ochraňovat naší matičku Zemi. Vždyť co je krásnější, než dívat se a žasnout nad zázraky naší 

přírody? Půjdeme krůček po krůčku, našlapovat tiše a poznávat život kolem nás.“ 

 

2. Cíle projektu  

jsou plně v souladu se Státním programem enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v České republice a v souladu s Koncepcí Enviromentálního vzdělávání výchovy a osvěty 

Moravskoslezského kraje. 

 

3. Vymezení cílové skupiny 
Cílovou skupinou jsou předškolní děti ve věku 3-7 let. Konkrétně se jedná o 102 dětí 

z Mateřské školy Město Albrechtice. Mateřská škola je čtyřtřídní. 

 

4. Inovace projektu 
V minulých letech jsme nebyli žadateli žádného projektu EVVO – jsme prvožadatelé. 

 

5. Popis projektu: 
Projekt je plně v souladu s Programem enviromentální 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 

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. 

 
Projekt je realizován ve školním roce 2010-2011 v období od 1. 9. 2010-31. 7. 2011. 

 


