


Děti byly rozděleny na 3 skupiny: 

1. skupina zkoumala život pod mikroskopem.
2. skupina byla motivována pohádkou O ruměnici pospolné (ploštici). Vedla děti k výrobě krásných,

červených křídel, které si za pomoci molitanových razítek vlastní výroby mohly vyzdobit.
3. Skupina se učila skládat z proužků papíru žížaly a vyslechla si pohádku O žížale Fridolíně.

Při pobytu venku pak stavěly děti sněhuláky, tvořily stopy ve sněhu - sněhová srdíčka, v prašanu se jim dařili 
andělíčci. Zkoumaly, co se skrývá pod dlaždicí a pod sněhem objevily první sedmikrásku. 

Role odborníka v projektovém dni, jeho zapojení a přínos pro výuku: 

Lektorka názorně dokázala přiblížit možnosti zkoumání přírody a uvedla děti do světa hmyzu. Nastínila jim 
jeho užitečnost v přírodě a sounáležitost s přírodou. Dětem vysvětlila, jak můžeme přírodě pomoci, jak ji 
chránit a jak o ni pečovat. Svými otázkami a názorným příkladem dovedla děti k povědomí o důležitosti 
ochrany přírody pro náš zdravý život. 

Reflexe využitých metod a vlivu na výsledky dětí/žáků: 

Děti se seznámily s novým názvoslovím, novými pojmy i přístroji. Touto vzdělávací formou si mohly vyzkoušet 
důležitou profesi přírodovědce, zapojit všechny smysly a získaly povědomí o nezbytnosti symbiózy člověka a 
přírody. 
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