
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Zvířátka ve městě 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

 

Anotace programu 

Program je zaměřen na rozšíření znalostí dětí o přírodě kolem nás, konkrétně na přírodu ve městě 
a živočichy, kteří žijí v městských aglomeracích (parky, řeky, jezírka). Děti získávají a rozšiřují si své 
znalosti prostřednictvím vlastních osobních zážitků. Program vede k postupnému získávání znalostí, 
rozvíjení dovedností, postojů a utváření klíčových kompetencí, jež odpovídají věkovým specifikům. 
Realizace programu probíhá jak v přírodě, tak i v prostorách MŠ. Díky hrám, týkajících se přírodních 
zákonitostí, si děti nenásilně vštípí znalosti o přírodě, osvojí si jednoduché manuální činnosti 
podporující zručnost, které mohou použít i v praktickém životě. 

Popis 

 

Cílem programu je přiblížit dětem život živočichů, které mohou ve městě a v jeho okolí potkat, rozvíjet 

znalosti o přírodě, podpořit rozvoj schopností a dovedností prostřednictvím vlastního prožitku se 

zapojením všech smyslů, rozvíjet kreativitu, fantazii, vztah k práci a pracovním činnostem, podpořit 

rozvoj klíčových kompetencí 

 

Vzdělávací program je určen pro děti v MŠ v rozmezí 4–5 let ve formátu pdf. 

Oblastí vzdělávání programu je získávání a rozšiřování znalostí o přírodě formou vlastních osobních 

zážitků za pomoci nejzákladnějších vědeckých metod přizpůsobených věku účastníků. 

 

Hlavními kapitolami programu jsou:  

Země – Budování hmyzího hotelu, Včely, vosy, sršni – máme se jich bát? Co dalšího chodí po zemi – 

zaměřeno na lesní zvířata 

Voda – Seznámení s vodou a rybami, Voda kolem nás 

Vzduch – Ptáci na podzim a v zimě, Co dát do zobáčku – krmení pro ptáčky a tvorba krmítka, Potkáte 

je v noci, Setkání všech zvířat. 
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