Meno zamestnanca a pozícia:
Lívia Oslancová, manažér pre finančnú kontrolu – región Západ II, Veolia Energia
Slovensko, a.s.
Podporuje organizáciu:
Materská škola Lovčica – Trubín

Názov podporeného projektu:
Zážitkové centrum Zvedavko
Cieľ projektu:
Vybudovať pochôdznu plochu v altánku v exteriéri materskej školy a vybaviť ho
nábytkom. Altánok bude slúžiť na rôzne edukačné a kultúrne aktivity, ako aj na relax
pri každodennom pobyte vonku.

Popis projektu:
V roku 2018 bol s podporou grantu Nadácie Veolia Slovensko a finančných
prostriedkov z 2 % daní v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov rodičov a zamestnancov
materskej školy v exteriéri MŠ vybudovaný altánok. Aby mohol byť plne využívaný, je
potrebné v ňom vybudovať vhodnú pochôdznu plochu a vybaviť ho stolmi a lavicami.
Takto bude môcť plniť nasledovné ciele:
a) podporiť a rozšíriť ponuku edukačných aktivít realizovaných vonku
b) vytvoriť priestor pre pozorovanie živej i neživej prírody
c) podporiť zvedavosť detí a bádateľské činnosti v MŠ
d) vytvoriť tienenú oddychovú zónu pre každodenné využitie pri pobyte vonku
e) poskytnúť priestor pre realizovanie relaxačných aktivít (čítanie, výtvarné činnosti,
počúvanie hudby, spoločenské hry, socio-emocionálne aktivity, a pod.)
f) zabezpečiť vhodný priestor pre podávanie ovocného občerstvenia a umiestnenie
nádob na pitný režim
g) vytvoriť priestor pre ukážky remesiel, s ktorými deti oboznamujú ochotní ľudia z
obce

h) realizovať detské divadelné predstavenia v prírode
i) poskytnúť krytý priestor pre realizáciu aktivít v rámci Týždňa detských radostí
(súťaže, hry, diskotéka, a pod.)
j) zabezpečiť pohodlné stolovanie pri grilovaní počas Jánskej noci (rozlúčkovej párty
pre predškolákov)
k) vytvoriť priestor pre spoločné vyrezávanie a zdobenie tekvíc, ktorého sa môžu
zúčastniť rodičia detí
l) realizovať výstavu ozdobených tekvičiek spojenú s príjemným posedením za účasti
rodičov detí
m) vytvoriť priestor na spoločné aktivity so starými rodičmi pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším
n) podporiť budovanie a utužovanie vzťahov medzi rodičmi detí, poskytnúť im
priestor, kde si môžu sadnúť a porozprávať sa.
Angažovanosť žiadateľa:
Vďaka Nadácii Veolia Slovensko sa nám tento rok podarilo úspešne dokončiť projekt
zatienenej oddychovej zóny - altánku v exteriéri Materskej školy v Lovčici-Trubíne.
S realizáciou projektu sme spolu s ďalšími dobrovoľníkmi začali v r. 2018 kedy sa
inštaloval samotný prístrešok. V roku 2019 sme v spolupráci so zriaďovateľom
pokračovali vybudovaním pochôdznej plochy a vybavením altánku nábytkom.
Altánok bude využívaný na rôzne exteriérové edukačné aktivity a umožní deťom
tráviť čas vonku aj v prípade nepriaznivého počasia.

