
 

     projekt  ZELENINKA  

Pro-environmentálna výchova Zelenej školy  

V aktuálnom certifikačnom období Zelenej školy (2018-2020) naša materská škola realizuje ako 

hlavnú tému POTRAVINY. Okrem primárnych cieľov (zníženie potravinového odpadu a vytvorenie 

jedlej záhrady) sme sa zamerali aj na zdravú výživu.  

Projektu ZELENINKA venujeme jeden týždeň v mesiaci, a deti majú možnosť oboznámiť sa s daným 

druhom zeleniny prostredníctvom zážitkového učenia, ktoré sa prelína všetkými oblasťami VVP.  Do 

projektu sa zapojili:  trieda Lienky (vedie Mgr. L. Drobná /koordinátorka ZŠ/ a Včielky , pod vedením 

R. Brozákovej. Každé dieťa má svoju zásteru, reálnu škrabku, dosku na krájanie, tácku...môže si teda 

reálne všetko vyskúšať . Bol zakúpený aj plastový box a publikácia „ Moji zeleninkoví kamaráti“. 

Všetky uvedené pomôcky boli financované z Rodičovského združenia pri MŠ Budovateľská 8, 

Prešov. 

V mesiaci október sme sa venovali téme:  Zemiak vs Batat.  

Definovali sme podobné a rozdielne znaky,  pestovanie,  úžitok, maľovali, vystihovali, modelovali a 

naučili sme sa básničku. Každé dieťa si svoj zemiak / batát  očistilo, umylo, nakrájalo a spoločne sme 

ich zaniesli tetám kuchárkam do kuchyne, kde nám ich uvarili. Tá hostinka stála za to  

     
 

 

V mesiaci november bola na rade: Tekvica 

Proces realizácie bol totožný ako v predchádzajúcom mesiaci, s tým rozdielom, že v závere sme 

tekvice vyzdobili a tie nám potom skrášľovali vchod a priestory našej  MŠ. 



      

V decembri sme sa venovali mrkve.  

Mrkvu sme opäť maľovali, kreslili, modelovali a skladali z lega. 

V praktickej časti aktivít ju deti opatrne ošúpali a spoločne si urobili fantastický mrkvový šalát.  

Mňam  

      

Vo januári prišla na rad uhorka.  

Venovali sme sa postupnosti „od semienka k uhorke“, spôsobu pestovania, starostlivosti, druhom 

uhoriek a úžitku. V praktickej časti sme uhorky taktiež ošúpali, krájali a ochutnávali. Definovali sme 

rozdiel medzi kyslou a sladkou uhorkou. Aktivity sme zakončili úžasným uhorkový šalátom 

a poniektoré dievčatá si urobili uhorkové masky na tvár pre sviežu a vláčnu pleť  

      

Mgr. Lucia Drobná 

koordinátorka projektu 

 

 

 


