SPOLU S BVS SME VYHODNOTILI AKTIVITU EKOČIN
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu organizovala novú
aktivitu Ekologický čin školy na tému Voda okolo nás, ktorú
podporila Bratislavská vodárenská spoločnosť.
Do projektu sa zapojilo vyše 500 detí materských
a základných škôl bratislavského kraja. Prostredníctvom svojich
pedagógov boli deti zapájané do aktivít, ktoré viedli k zvýšeniu ich
povedomia o vzácnosti vody a o jej nevyhnutnosti pre život. Snažili
sa v nich prebudiť environmentálne cítenie a pozitívny postoj k
prírode. Výsledkom každej jednej aktivity bolo uvedomenie si
významu vody a dôležitosti ochrany prírody. Projekt bol spustený
22.3.2016 na Svetový deň vody a trval až do 31.5.2016 - Deň
otvárania studničiek. V priebehu týchto dvoch mesiacov sa mohli
zapojiť akýmkoľvek ekologickým činom súvisiacim s vodou. Tu sú
niektoré príklady aktivít, do ktorých sa materské a základné školy
zapojili:
- čistenie okolia vodných tokov či jazier,
- vytvorenie malého jazierka na dvore materskej školy,
- výskumné vychádzky spojené so spoznávaním a objavovaním
fontán,
- experimenty s vodou, ktoré deťom priblížili vlastnosti vody,
- besedy s hosťami a prednáškami na tému voda
- zber a využívanie dažďovej vody pri sadení a polievaní,
- projektové vyučovanie o význame vody,
- tvorivé dielne spojené s výrobou plagátov či maľovaného pexesa
s témou voda, ale tiež modelovanie vodných zdrojov – studničky,
fontány, jazerá,...
- relácia o vode v školskom rozhlase,
- tvorba kvízov na tému voda a ich následné spracovanie
v počítačovom programe, čo umožnilo zábavnou aj náučnou
formou zapojiť ďalších žiakov.
(video: https://www.youtube.com/watch?v=lUmFQf669ao )
Všetky deti boli odmenené odznakmi a učiteľky taškami
„Som eko“. Všetky MŠ a ZŠ, ktoré sa zapojili, získali plagáty
Kolobeh vody, knižky Posolstvo vody a experimentálnu ekologickú
sadu, ktorá jednoduchou a nenásilnou formou vedie deti k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí vody.
Veríme, že tento krásny environmentálny projekt bude pre
žiakov podnetom k zamysleniu sa nad významom ekológie
a prehĺbeniu ich vzťahu s prírodou.
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