Dobrý den,
Posíláme krátkou zprávičku z MŠ v Předíně. V letošním školním roce 2019/2020 jsme pracovali
na projektech Jahůdkový záhonek, Hrášek pro Budulínka a Koulela se brambora. V době, kdy
byla naše školka z důvodu koronavirové epidemie uzavřena, jsme s kolegyněmi nachystaly
vyvýšené záhony, vysadily jsme jahůdky, zasázely jsme brambory, vysely hrášek, rozvezly jsme
mulčovací kůru mezi záhony, přesadily jsme pokojové květiny. Dne 25. Května se některé děti
mohly vrátit do školky a mohly pomáhat s údržbou záhonů a celé naší zahrady. Odměnou pro
ně byly sladké jahůdky, hrášek a v září jsme si upekli brambory v remosce ve školce a také
v popelu na louce u lesa Frenštátu.
Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám krásný podzim
Za kolektiv MŠ Předín
Miroslava Průšová

KOULELA SE BRAMBORA
Cíl:
- Zapojit děti do práce na zahradě – sázení brambor, zalévání, pletí, okopávání, sklízení
- Pozorovat, jak brambory rostou
- Uvědomovat si význam brambory pro zdravý jídelníček, sklízet, zpracovávat a
ochutnávat slaná i sladká jídla z brambor

Na naší školní zahradě máme již vybudované 3 vyvýšené záhony. Jeden z nich doplníme
zeminou a na jaře do něho vysadíme brambory. Budeme s dětmi pozorovat, jak brambory
vzchází, rostou, budeme učit děti brambory okopávat, plít ,zalévat,…
Sklizené brambory si upečeme v MŠ v remosce a ochutíme vlastnoručně vyrobeným máslem –
použijeme bylinky z naší bylinkové spirály.
Pozveme rodiče na akci Koulela se brambora, bude nás čekat odpoledne plné her a úkolů
s bramborami. Na tuto akci mohou děti přinést z domova bramborovou dobrotu, budeme
ochutnávat, vyměňovat si recepty a vyrobíme si panáčka Bramboráčka.
Předpokládaná doba projektu: duben – říjen 2020

Budeme potřebovat:
Zahradnický substrát 75l

5ks

Sadba brambor

1 kg

Dětské motyčky

5 ks

Dětské konvičky

5 ks

HRÁŠEK PRO BUDULÍNKA
Cíl:
- Seznámit děti s pěstováním hrášku
- Pečovat o rostlinky – zalévat, vyvazovat

- Ochutnávat hrášek

Do již vybudovaného vyvýšeného záhonu doplníme zeminu, na jaře vysejeme hrášek, budeme
zalévat a pozorovat, jak hrášek klíčí. Až trochu povyroste, budeme ho vyvazovat, záhon
budeme plít a půdu kypřit. Budeme pozorovat, jak hrášek kvete, jak se vytváří lusky. Budeme
hrášek ochutnávat, použijeme ho i při dramatizaci pohádky O Budulínkovi.

Předpokládaná doba projektu: duben – červenec 2020

Budeme potřebovat:
Zahradnický substrát 75l

5ks

Semínka hrachu

5 bal.

Vyvazovací drátek

JAHŮDKOVÝ ZÁHONEK
Cíl:
- Seznámit děti s pěstováním jahůdek ze semínek
- Pečovat o mladé rostlinky, zalévat, jednotit, přesazovat, vysazovat, plít
- Ochutnávat jahůdky

Nejdříve si vysejeme semínka jahůdek do výsevní nádoby ve třídě, budeme
pozorovat klíčení semínek, budeme zalévat, jednotit, přesazovat do kelímků. Až
bude vhodná doba, sazeničky jahůdek přesadíme do našeho vyvýšeného záhonu.
Budeme je zalévat, pozorovat, jak rostlinky sílí, kvetou a tvoří se plody. Jahůdky
budeme ochutnávat.

Předpokládaná doba projektu: únor – červenec 2020

Budeme potřebovat:
Výsevní substrát 25l

1 ks

Výsevní misky

5 ks

Semínka jahod

2 bal

Zahradnický substrát 75l 3 ks

