AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ, které provádíme v přírodovědných
sbírkách v našem muzeu, NOVĚ TAKÉ U VÁS VE ŠKOLE
T...program realizovaný v prostorách Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou
Š...program lze realizovat v prostorách objednávající školy
Program zohledňuje konkrétní věkovou skupinu žáků a jeho obsah je tomu přizpůsoben. V programech je použita forma
badatelského přístupu k získávání vědomostí a dovedností. Důraz je kladen na kontakt s přírodninami formou her. Ke
všem programům jsou vytvořeny pracovní listy.
Cena programů realizovaných u nás: 40,-/žák. Programy ve škole: 40,-/žák + úhrada cestovních nákladů 5,-/1 km
Délka programů 90 minut.

Horniny a půda:
1)
Horninový cyklus
T, Š
určeno pro: ZŠ (9 třída), SŠ
charakteristika: Horniny jsou
všude kolem nás, ne každý však ví, jak vznikly... Žáci si formou práce s modelínou zopakují základní procesy, které se
uplatňují během koloběhu hornin. Procvičí krystalizaci hornin a naučí se rozlišovat základní typy hornin na 4 vzorcích
z jihočeských lokalit.
2)
Vlastnosti půdy 		
T
určeno pro: ZŠ (od 3 třídy)
charakteristika: Aby v půdě
rostly rostliny, musí mít půda určité vlastnosti… Žáci si půdním vrtákem odeberou vzorek půdy a na vzorku jednoduchými
pokusy určí jeho vlastnosti. Vlastnosti odebraného vzorku srovnají se vzorkem z jiné lokality. Uvědomí si, jak půda vzniká
a jak se neustále proměňuje.
3)
Tajemství života v půdě
T
určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ		
charakteristika: Půda je pro
většinu lidí pouhým substrátem, ze kterého „cosi“ roste... Žáci provedou odchyt živočichů z půdy, naučí se vyhledávat
rozlišovací znaky potřebné k jejich určení a zařazení do skupin. Formou hry si uvědomí, jak funguje potravní řetězec a co
mohou vyvolat zásahy do potravního řetězce v praxi.
4)
Žížala Ála				
T, Š
určeno pro: MŠ, ZŠ		
charakteristika: Naše žížala Ála
pomůže pochopit skutečný život žížal v půdě. Žáci se seznámí se základní stavbou těla a životními funkcemi žížal prostřednictvím různých experimentů. Z poznatků odvodí význam žížal pro půdu a ekosystém.
5)
Úloha žížal v půdě		
T, Š
určeno pro: SŠ			
charakteristika: Kolik toho skutečně víme o nejznámějším zástupci máloštětinatých kroužkovců? Studenti si zopakují stavbu těla a životní funkce. Odvodí
význam žížal pro půdu a ekosystém. Spojí činnost žížal s koloběhem látek v půdě a erozí půdy.
6)
Není humus jako humus
T, Š
určeno pro: ZŠ (2stupeň), SŠ
charakteristika: Slovo humus
se často používá, málokdo však zná jeho pravý význam. Žáci sestaví vlastní definici humusu, kterou po skončení programu upraví tak, aby odpovídala zjištěným skutečnostem. Sestaví podmínky vzniku humusu a seznámí se s pohybem živin
v půdě a také s hlízkovými bakteriemi. Připomenou si negativní vliv okyselování půd na její funkci. Seznámí se s hodnotou
půdy.
7)
Není houba jako houba
T, Š
určeno pro: ZŠ			
charakteristika: Všichni houby
znají - je to však pravda? Žáci se podívají na svět hub z jiného pohledu. Objeví svět, ve kterém houby rozkládají těla mrtvých organismů, kradou živým, nebo s nimi spolupracují (tedy svět parazitů, saprofytů a mykorrhizu). Blíže se podívají na
spolupráci mezi rostlinami a houbami a její využití.
8)
Půda v ohrožení 		
T, Š
určeno pro: ZŠ, SŠ		
charakteristika: Půda je pro život člověka nenahraditelná a její cena je těžko vyčíslitelná. Žáci ze složení půdy odvodí její funkce. Hrou pochopí, které
faktory půdu ovlivňují kladně i záporně. Jako dobří hospodáři se zaměří na kontaminaci a současné poškozování půdy.
Během programu sami vytvoří zásady boje proti povodním.

Speciální témata z říše rostlin:
1)
Třpytivá krása rostlinných dravců (...ze zkušeností dlouholetého pěstitele)
Š
určeno pro:
ZŠ, SŠ
charakteristika: Otevřeme žákům svět záhadných rostlin, u kterých se na jídelníčku objevuje hmyz. Žáci se
seznámí s různými „fintami“, kterými rostliny lákají a pak chytají kořist - ve vzduchu i ve vodě. Poradíme i s pěstováním… PŘEDNÁŠKA
2)
Jak si rostliny vylepšují jídelníček
T, Š
určeno pro: ZŠ, SŠ
charakteristika: Některé rostliny se naučily krást (parazité), některé si „jen něco půjčí“ (poloparazité). Žáci se seznámí se světem výjimečných rostlin, které se
adaptovaly na změny nabídky potravy velmi specifickým způsobem. Objevíme takové specialisty všude kolem nás, stačí se jen
dívat…
3)
Jak rostliny cestují
			
T, Š
určeno pro: ZŠ, SŠ
charakteristika: Pohyb z místa
není pro rostliny typický, přesto to rostliny dovedou na velké vzdálenosti. Žáci zjistí, že rostliny nejsou zcela nepohyblivými jedinci. Při bližším pohledu na jejich rostlinná těla si to mohou žáci ověřit.
4)
Lišejníky - dva organismy v jednom T, Š určeno pro: ZŠ, SŠ
charakteristika: Jsou nenápadné, dosahují vysokého stáří, šíří se na velké vzdálenosti a rozleptají i kámen - to jsou lišejníky. Dva organismy spoluprací vytvořily nesmírně odolný celek, který má pro člověka a ekosystém nezastupitelnou úlohu. Žáci nahlédnou do tohoto světa.
5)
Nahosemenné rostliny			
T, Š
určeno pro: ZŠ, SŠ
charakteristika: Jsou tu s námi
již od druhohor a stále jsou pro ekosystém důležité. Žáci se blíže seznámí s adaptacemi, které jim umožnily spolehlivě přežít až
do dneška v různých životních prostředích. Naučí se rozeznávat druhy rostoucí v našich klimatických podmínkách.

Základní programy vázané na přírodovědné sbírky:
1)
Komentovaná prohlídka
T
určeno pro: MŠ, ZŠ SŠ, VŠ
charakteristika: Skupina
společně s průvodcem prochází jednotlivé přírodovědné sbírky a seznamuje se všemi smysly s jejich obsahem (čichá k bylinám a
ochutnává je, hladí kameny, poslouchá zvuky lesa, pozoruje rozdíly mezi borovicemi a zkouší je pojmenovávat apod.). Výklad je
oživen drobnými hrami a hádankami. Výklad a průběh programu je uzpůsoben věku účastníků.
2)
Borovice světa aneb druhová rozmanitost
T		
určeno pro: MŠ, ZŠ
charakteristika: Praktická laboratoř ve sbírce botanických druhů borovic. Žáci jako přírodovědci bádají nad vlastnostmi a vzhledem borovic,
určují podle klíče, putují napříč kontinenty za poznáním zvláštností stromů a hledají souvislosti organizmů a životního prostředí.
3)
Se skřítkem Čajánkem na výpravu mezi bylinky T
určeno pro: MŠ, ZŠ
charakteristika: Kdo se v tom má vyznat? Jedna kytka modrá, jiná žlutá, jedna pomáhá na plíce a jiná zase na záda... Jedna se může jíst
a jiná zase ne... Chcete lépe poznat svět bylin, kterými nám příroda dává mocný nástroj pro naše zdraví? Přijďte se poradit s
naším skřítkem Čajánkem, který vám byliny ukáže, zahrajete si s ním a ještě si sami uvaříte výborný bylinkový čaj!
4)
Geologie ze všech stran
T
určeno pro: ZŠ, SŠ
charakteristika: Práce v geoparku jihočeských
hornin. Základní rozlišení nerostů – křemen, živec, slída (biotit, muskovit). Seznámení s některými typy hornin podrobně. Pochopení procesů, které v horninách probíhají na ukázkách (turmalínová slunce, slepenec, mramor). Určování hornin, praktika.
5)
Vývoj pravěké přírody
T
určeno pro: MŠ, ZŠ
charakteristika: Program postavený na Paleontologické sbírce. Žáci prochází jednotlivá období pravěku a seznamují se s vývojem přírody. Určují vzorky, vyplňují pracovní listy,
poznávají souvislosti živých organismů a životního prostředí.

Zvláštní nabídka:

Celodopolední návštěva

T
určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
charakteristika: Zvláštní nabídka celodopolední návštěvy (9.00-13.00). Součástí je Komentovaná prohlídka areálu a program v jedné ze sbírek dle výběru. O přestávce mezi
aktivitami na pití bylinkový čaj nebo limonáda, opékání přinesených zásob na ohni.
Cena celodopolední návštěvy včetně pitného režimu a zajištění ohniště k opékání 85,-/žák.

Pro další informace a objednání nás kontaktujte:
tel.: 604626894, e-mail: semenec.ops@gmail.com, www.muzeumsemenec.cz

Těšíme se na setkání!

