UTOROK
- recyklovanie
starých novín
VYTVORME SI
NOVÝ PAPIER
- upratovanie areálu MŠ
OCHRANÁRI
V AKCII

PONDELOK
- otvorenie
aktivity
ZELENÝ
BREKOV
- sledovanie
PP prezentácie
CHRÁŇ SI
VŠETKO, ČO
MÁŠ RÁD
- tvorba plagátu
DOTKNIME
SA PRÍRODY
LEN OČAMI
A SRDCOM

STREDA
- pozorovanie
vzácneho
stromu
OSKORUŠA
-vychádzka
do prírody
DÝCHAJ
ČISTÝ
VZDUCH

DEŇ
ZEME
- aktivity
v Materskej škole
Brekov
ŠTVRTOK
- návšteva lesných
PIATOK
- stavanie mája
MÁJ,MÁJ ZELENÝ
- ukončenie týždennej
aktivity piesňou
NAŠA ZEM JE
GUĽATÁ

pedagógov
spojená
s prírodovednými
aktivitami
ČO UKRÝVA
LES
- výsadba
stromčekov v MŠ
MALÍ
ZÁHRADKÁRI

ZELENÝ BREKOV- Slávnostného otvorenia
aktivity Zelený Brekov sme sa zúčastnili spolu
s kamarátmi zo ZŠ Brekov v pondelok 25.4.2016 v KD.

V MŠ sme si pozreli
prezentáciu:

CHRÁŇ SI
VŠETKO
ČO MÁŠ RÁD
na interaktívnej tabuli
a diskutovali sme
o našej planéte Zem,
jej znečisťovaní
a ochrane.
Spolu s p. učiteľkami sme rôznymi výtvarnými technikami a s využitím
odpadového materiálu dotvárali plagát pod názvom:

DOTKNIME SA PRÍRODY IBA OČAMI A SRDCOM.

V aktivite - VYTVORME SI NOVÝ PAPIER –
sme sa naučili recyklovať starý novinový papier a vytvoriť
nový papier, ktorý využijeme pri ďalších aktivitách.

OCHRANÁRI V AKCII je názov aktivity v ktorej sme sa trieda
,,Hravých

motýlikov“ a trieda ,,Usilovných včielok“ zapojili spoločne
do úpravy areálu MŠ zberom odpadového materiálu
a vyhrabávaním starej trávy.

Možno len niektorí z nás vedia, že v našej obci sa
nachádza veľmi vzácny, v Rakúsku dokonca
zákonom chránený strom OSKORUŠA,
na ktorý sme sa v jedno dopoludnie zašli pozrieť.

DÝCHAJME ČISTÝ VZDUCH bola aktivita,
keď sme sa na prechádzke do lesa chceli nadýchať čistého vzduchu a pokochať
sa krásnou prírodou. Čo myslíte, ako to dopadlo?

ČO UKRÝVA LES a jeho ekosystém, o význame
lesov pre našu planétu,aj točo lesu škodí,akú prácu majú
lesníci,nám prišli porozprávať lesní pedagógovia z Vranova
nad Topľou prostredníctvom rôznych zábavných aktivít.

Aby sme aj my svojou troškou prispeli k ochrane prírody,
zasadili sme si ako MALÍ ZÁHRADKÁRI v MŠ stromčeky, ktoré sme dostali
ako sponzorský dar od r. Mihaľkovej, za ktoré srdečne ďakujeme a sľubujeme,
že sa o ne s láskou budeme starať.

MÁJ, MÁJ ZELENÝ pod oblôčkom sadený...
Výzdobou a spevom ľudovej piesne pri stavaní mája
v našej obci za asistencie DHZ, folklórneho súboru
Vinočok a zamestnancov OcÚ sme zavŕšili celotýždennú
aktivitu ZELENÝ BREKOV.

Naše celotýždenné snaženie bolo odmenené krásnymi rozprávkami v KD
a sladkosťami. V závere krásneho dopoludnia sme si zaspievali pieseň planéte
ZEM - NAŠA

ZEM JE GUĽATÁ...

