Přírodní zahrada MŠ Myslibořice
Přírodní zahrada u mateřské školy poskytuje dětem atraktivní a dostupnou možnost, jak
spontánně i s naší pomocí uchopit živý svět.
Využíváme dvě přírodní zahrady, jedna je zaměřena na výuku venku pod pergolou, druhá na
volné hry a činnosti dětí. Zahradu využíváme s dětmi během celého roku pro hry, sport a
činnosti k ročnímu období.
V roce 2011 jsme začali budovat naší přírodní zahradu za pomocí vedení školy, obecního
úřadu, rodičů a sponzorů. V roce 2013 jsme získali certifikát „ Přírodní zahrada“ a v červenci
2014 nám byla předaná plaketa „ Ukázková přírodní zahrada.
V říjnu 2014 jsme založili „Jedlý Logo les“, kde děti budou pozorovat, ochutnávat různé i
netradiční odrůdy ovoce. Les bude využíván i pro logopedii.
V zahradě najdeme místa pro pohyb, učení, pozorování, vlastní tvořivost, odpočinek, ale i
na společné akce s rodiči.
Na zahradě se můžeme zastavit u želvy Agáty, které rostou po krunýři netřesky, projdeme se
po hmatovém chodníčku / kde poznáváme změny povrchu/, v oblázkovišti smočíme nožky,
proběhneme vrbové skrýše, uvaříme si dobrůtky u babky Ježibabky, odpočineme si
v houpací síti a zákoutí barevných laviček, postavíme hrad v pískové jámě , za plůtkem si
tvoříme z hlíny, kamení, větviček a kůry, v měsíčním svitu přivoníme k lučním květinám,
ochutnáme lesní jahody, maliny, rybíz , angrešt a švestky, posedíme u indiánů, uválíme sudy
ze stolové hory,/ v zimě se svezeme na bobech/, vyšplháme na strom, v lesíku budeme
pozorovat mravence v mraveništi, zaházíme si šiškami, opečeme buřtíky u dvanácti měsíčků,
zalijeme květinové záhonky, bylinky a zeleninu najdeme ve čtverečkové zahrádce,
pohladíme hlídače zahrady medvěda Míšu.
Zastřešená pergola nám pomáhá při výuce venku ( výtvarné, pracovní aktivity s přípravou na
školu, výstavky prací dětí, ochutnávky ovoce a zeleniny, sušení bylinek, ořechů a květin,
kulturní pořady pro rodiče a veřejnost.
Děti na zahradě využívají dětské zahradní náčiní, hračky, pomůcky k pozorování přírody,
rády pomáhají při různých činnostech úpravy zahrady. Dalšími nápady chceme naši zahradu
rozšiřovat o nová zákoutí pro výuku, činnosti a hru našich dětí.
Našim cílem je pomáhat dětem informacemi, inspirací i vlastním příkladem pomaloučku
učit, rozlišovat hodnoty, vzorce chování, podle kterých budou postupně samy nacházet své
vlastní odpovědné přístupy k životu, k lidem, zvířatům.

