PROJEKT U SKUPINI SRČEKA: „NAŠ VRT“

Dolaskom toplijih dana sve smo više boravili u vrtićkom dvorištu.
Djeca su skupljala travke i cvijeće po livadi; to je bio poticaj za
razgovor o tome što je biljkama potrebno za rast.

Ponukane dječjim pitanjima,
zanimanjem i površnim
znanjem, odlučili smo „dublje
zagrepsti po zemlji“ te zajedno
otkrivati biljni svijet, usvajati
nove pojmove i zaposliti ručice
i um.

Usmjerili smo se na istraživanja putem vida, dodira i okusa.
Djeca su kušala povrće i voće, uspoređivala plodove, stabljike i cvjetove.

Prošli smo gotovo cijeli ciklus:
od upoznavanja sjemenki,
sadnje, promatranja i bilježenja
rasta, rasađivanja, promatranja
cvjetanja, rasta i sazrijevanja

ploda (jagode).

Sve to ne bi bilo moguće da nam se u
projektu nisu pridružili i roditelji koji su
donijeli sjemenke, sadnice, zemlju,
organska gnojiva te aktivno sudjelovali u
sadnji.

Projekt je objavljen u godišnjaku Udruge Lijepa Naša.

Tijekom ljeta djeca koja su boravila u vrtiću brižno su pazili na biljke, redovito ih
zalijevali i pratili njihov rast. Osobito su se veselili plodovima....neke smo pobrali i
sačuvali sjemenke (grašak, grah, papriku). Projekt smo popratili fotografijama koje
smo na početku sljedeće pedagoške godine (rujan 2016.) pokazali djeci i ostavili im u
obliku plakata kako bi ih podsjetili na minuli rad te ih potaknuli na razmišljanje što
možemo dalje. U listopadu su donijeli iskustva od kuće u pripremi zimnice, vratili su
se na zbivanja na plakatu te sami došli na ideju da radimo „salatu za zimu“.
Nakon zajedničkog planiranja kako (jel povrća u vrtu više nismo imali), krenuli smo
na sljedeći korak koji je uključivao roditelje, bake i djedove koji su nam prikupili
povrće i staklenke.
Nakon vaganja, mjerenja, aktivnosti vezanih uz istraživanja povrća u skupini smo zajedno s djecom
pripremile potrebna sredstva, nožiće, daske, oprali smo povrće te krenuli u izradu šarene salate.

Nakon ovog višemjesečnog projekta, zaokružili smo čitav ciklus sadnje, brige, njegovanja i obrade povrća...
što je proširilo dječja iskustva i znanja, povezalo nas s obiteljskom sredinom i zajednicom.
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