
Dešťovka je kamarád

Na patnácti plzeňských mateřských školách se děti hravou formou seznamovaly s dešťovou vodou
ve  své  zahradě.  Zjišťovaly,  jak  se  chová,  proč  je  dobré  ji  chytat  a  jak  ji  využívat.  Realizaci
výukového programu v každé školce zapojené do projektu předcházela instalace vlastního sudu a
dešťové klapky na zachytávání dešťovky.

Dvě  lektorky  Spolku  Ametyst  navštěvovaly  během letošního  jara  a  podzimu  předškoláky  v patnácti
mateřinkách a strávily s nimi v jejich zahradě hravé výukové dopoledne na téma dešťová voda. 

Po úvodním přivítání a seznámení si děti protáhli tělo při jógové rozcvičce spojené s říkankou o vodě, aby
se na téma naladily. Malí badatelé poté pomocí krabičkové lupy a určovacího klíče poznávali, jací tvorové
v zahradě  žijí.  Důležitým  zjištěním  bylo,  že  všichni  zdejší  obyvatelé  potřebují  k životu  vodu.  Děti
provedly důkladný průzkum všech koutů zahrady a označovaly místa barevnými vlaječkami, kde by se
mohla voda vyskytovat. Jednoduché to bylo s vodou očima viditelnou (jezírko, louže, sud atd.), ale jak se
přesvědčit o přítomnosti vody, která není hned zjevná? Děti si zahrály na vědce a provedly jednoduché
pokusy –  zamlžení  zkumavky  s  hlínou,  ochutnávka  šťavnatého  jablka,  zamlžené  zrcátko  od  dechu.
Získané  poznatky vyvolaly  u  zvídavých  předškoláků  další  otázku.  Jak  se  voda  do  zahrady dostala?
Vysvětlení  přišlo  v  podobě příběhu o oběhu  vody doplněného obrázkem.  „Děti  se  ještě  proběhly po
zahradě a naznačovaly pohybem těla, jak voda putuje krajinou (tekoucí voda, létající mraky, padající
déšť, ztuhlý led). Když byla potřeba ještě běhat, zařadili jsme hru „Mrazík a sluníčko“. Na závěr všichni
přiložili ruku k dílu při tvorbě pítka a koupátka pro hmyz a ptáky, o které se budou děti v zahradě starat,“
uvedla koordinátorka projektu Iveta Pišvejcová.

Vytvořením  uvedených  prvků  jsme  chtěli  podpořit  děti  a  jejich  učitele  k využívání  srážkové  vody
v zahradě i domácnosti a šetřit tak drahocennou pitnou vodu. 

Realizaci výukových programů a instalaci sudů do školek finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Více o projektu: http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad/

Stránky Ametystu: http://www.ametyst21.cz

Stránky Nadačního fondu Zelený poklad: http://www.zelenypoklad.org

http://www.zelenypoklad.org/
http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad/
http://www.ametyst21.cz/

