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OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ „CHARBULÁK 2019“
podpořen SFŽP ČR
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.
Po vypracování projektu na ozdravný pobyt získala naše mateřská škola ze
STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY finanční
prostředky na jeho podporu ve výši 49 000,- Kč pro 35 dětí MŠ Orlová – Lutyně
Okružní 917.
Předškolní děti jely v termínu 8.4. - 12.4. 2016 do hotelu Charbulák Staré HamryGruň, hotel se nachází v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Program ozdravného
pobytu byl realizován se zaměřením na prvky environmentální výchovy pod názvem
„JARO S VEVERKOU EMILKOU“.
Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů
a výstupů v oblasti environmentální a osobnostně sociální:
1) Vytváření elementárních poznatků o životním prostředí, místě, ve kterém se děti
v průběhu ozdravného pobytu pohybují a vytváření pozitivního vztahu k němu, rozvoj
úcty k životu ve všech jeho formách.
2) Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit,
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
3) Vedení dětí ke zdravým životním návykům, podporování jejich fyzické kondice
v souladu s psychickou pohodou.
Environmentální program týdenního pobytu vedli zkušení lektoři ze střediska volného
času Alcedo Vsetín, do programu se aktivně zapojily i paní učitelky.
Děti byly motivovány veverkou Emilkou, která jim schovala poklad v zamčené truhle.
Otevřít ho mohly pouze, když najdou číselný kód a ten se dal získat plněním aktivit.
Na vycházkách poznávaly jarní květiny, v lese pozorovaly stromy a vyhledávaly
rozdíly mezi nimi, viděly datla při klování, našly i místa výskytu veverek podle
ohlodaných šišek, Navštívily farmu krav, kde sledovaly krávy, telátka, býky, ovce.
Exkurze na farmu se jim líbila, Toník prohlásil „to jsem ještě neviděl“.
Při pobytu v lese si děti stavěly domečky pro veverku, prováděly frotáž kůry stromů,
hrály hry zaměřené na smyslové vnímání přírody. Barevné vnímání jarní přírody

zachytily na svých paletkách, kdy sbíraly a nalepovaly přírodniny v různých barvách.
Program byl doplněn o hry zaměřené na spolupráci a týmové řešení úkolů. Od dětí
jsme získávali zpětnou vazbu při hodnocení v kruhu, aktivně se vyjadřovaly,
popisovaly své zážitky a některé hry chtěly opakovat. Děti se zaujetím sledovaly
přírodovědné filmy „Medvědi“- dokument sleduje rok života medvědice Sky a jejích
dvou medvíďat Amber a Scouta, „Králové hor“- film ukazuje život mláděte orla
skalního. Děti si oblíbily ekologické pracovníky, kteří je uměli zaujmout.
Nabízený program děti zaujal svými pestrými aktivitami, díky nimž získaly nové
poznatky o přírodě.
Po dostatečném pobytu na čerstvém vzduchu, dětem chutnalo připravené jídlo.
Za ochotu a vstřícnost patří poděkování všem zaměstnancům hotelu „Charbulák“.
Stanovené dílčí cíle se nám dařilo plnit, mapovali jsme a poznávali dřeviny, živočichy,
ukázali jsme dětem důležitost třídění odpadu, zlepšovali jsme fyzickou kondici
a upevňovali pravidla chování v přírodě.

První den

Kdoví, jak se jmenuje zvířátko z lesa,
které
skáče
po
stromech.
Seznamujeme se s veverkou Emilkou.

Našli jsme truhlu s pokladem,
ale nemůžeme ji otevřít, chybí nám
číselný kód.

Hledali jsme společně s Lukášem a
Honzou barvičky v jarní přírodě.
Naše barevné jarní paletky.

.

Druhý den

Trénovali jsme naši fyzickou zdatnost.
Kdo se nedotkne lana.

Závody veverek, která bude mít více
jadýrek ve svém pelíšku.

Máme radost, vyhráli jsme. Hurá !!

Třetí den

To je náš hotel „Charbulák“ pro
veverku Emilku.

Tajná cesta k veverce. Zvládneme to?

Na louce žijí včelky, kdo zvládne
nasbírat „pyl“.

Čtvrtý den

Týmová spolupráce je důležitá, padák
nahoru.

Už nám to jde. Máme ohňostroj
míčků, nádhera.

Odměna za splněnou aktivitu byla
sladká.

Pátý den

Je tu loučení, dostali jsme diplom od
veverky Emilky.

Číselný kód jsme získali a poklad
otevřeli. Tam byly medaile pro
každého.

