Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Plánování nového zahradnického projektu začalo již na podzim roku 2017. Po shrnutí
předešlých aktivit jsme se společně rozhodli začít s pěstováním různých druhů fazolí.
Zjistili jsme, že jsme již spoustu projektů realizovali a tento zcela nový projekt nás opět
nadchnul pro společnou práci s dětmi. V zimním období jsme nakupovali různá semena na
jarní sadbu. Vyhledávali jsme rady a návody na pěstování, péči a sklizeň fazolí různého druhu
a chutí.
Zapojovali se i rodiče, kteří přinášeli pestré druhy fazolí k jarnímu sázení. Také nám donášeli
zakoupené fazole k různým aktivitám a hrám s dětmi. Přes zimu jsme vytvářeli pracovní a
výtvarná díla a společně se těšili na jaro.
Každá třída si zkusila rychlení a klíčení rostlin. Na oknech se nám ještě před koncem školního
roku pnuly rostliny fazolek.
Děti opět poznávaly, co potřebuje rostlina ke svému růstu. Od substrátu- hlíny, vody, světla a
tepla až po opylování a tvorbu lusků.

Když nám již přálo počasí, vypravili jsme se na školní zahradu a připravovali naše záhony.
Kypření a hnojení bylo po předešlé zahradnické sezóně potřeba.
Každá třída si zasadila do svého záhonu fazole různých druhů. Netrvalo dlouho a už byly vidět
první rostlinky. Suché léto nám ale nepřálo a i když jsme se snažili stále zalévat, některé
rostliny zaschly.
Sklizeň se konala postupně, podle toho, který druh fazole dozrál. Děti ze třídy Berušek měly
rostliny až 2 m vysoké. Třída Krtrečků měla zase rostlinky malé s menšími lusky. Děti
porovnávaly a pozorovaly další změny a vliv počasí a přírodních živlů.

Na podzim nás čekal PROJEKTOVÝ DEN, kdy jsme se všichni sešli a ukončili projekt o fazolce.
Shlédli jsme pohádku Kouzelná fazole, plnili různé úkoly a hráli si s fazolemi.

Založení portfolia ve třídách:
Projekt Malého zahradníka 2018 „Barevné fazolky“ je orientován na výsadbu a péči o fazolky
různých barev, tvarů, velikostí v mobilních záhonech na zahradě mateřské školy.
Každá třída si zakoupí sadbu (nebo zorganizuje sbírku) fazolí a již v jarních měsících zahájí
projekt klíčením a pozorováním změn vlivem vody, tepla a světla. Děti poznají čtyři přírodní
živly, jejich prospěch i rizika pro přírodu a samotného člověka.
Každá třída povede toto své třídní Portfolium s fotografiemi a nápady a především se
zprávami o postupné realizaci projektu.

Časový plán projektu:
Duben

Květen

Červen
Červenec
Srpen
Září

Říjen

Příprava záhonů, úklid školní zahrady
Nákup a klíčení semen fazolí, pozorování, prohlubování znalostí na téma –
přírodní živly
Pokusy s fazolkami ve třídách, hry, využití při činnostech
Sázení prvních fazolí- typ a druh- seznámení dětí s rozdílností a použitím
v kuchyni
Zaměření na stravování a význam luštěnin v jídelníčku
Péče o první rostlinky, uvazování k podpěrám
Vyhledávání planých příbuzných odrůd v přírodě
Péče o záhony, zalévání, pozorování opylovačů – hmyzí domečky
Pozorování kvetení a způsob uchycení k opěrám
Péče o záhony, pozorování růst prvních plodů
Péče o záhony, sklizeň a ochutnávka prvních plodů
Sběr plodů, pokusy a objevy (mikroskop, lupy)
Ochutnávky, vaření fazolových dobrot, akce s rodiči apod.
Zásoby na zimu.
Projektový den – BAREVNÉ FAZOLKY

Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka MŠ

KOUZELNÁ SÍLA FAZOLEK

Úkolem je zasadit fazolky do květináčku,
zahrnout hlínou a nad zasazené fazolky položit KÁMEN.
Umístit květináč na slunné místo a pravidelně zalévat.

Problémová otázka:
Budou mít fazolky sílu na to, aby posunuly kamenem a prorazily si cestu za sluníčkem?
VYZKOUŠEJTE…

Klíčení, péče o semínka- fazolky

Aktivity a hry s fazolkama

Na naší zahrádce

Dozrávání lusků

Až 2 metry vysoká fazole

Projektový den

