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Nabídka nových výukových programů pro mateřské školy 2015/2016
Dovolujeme si Vám nabídnout nové terénní výukové programy, které jsme pro Vás vytvořili díky projektu Ke kořenům,
podpořeného z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Cílem
projektu je uvědomit si, že jsme spojeni s našimi kořeny v místě, kde žijeme,
s našimi předky a krajinou domova. Tyto kořeny chráníme sami kvůli sobě: když
zhynou kořeny, zhyne celý strom. Navazujeme na odkaz předků, jejich dovednosti
a znalosti, proto zároveň s programy vznikaly interaktivní prvky, které nám
pomáhají toto dědictví předávat dál. Programy
provádíme v areálu Přírodovědného muzea Semenec
v Týně nad Vltavou, vyžíváme naše sbírky a množství
pomůcek.

Polní laboratoř

Zkoumání půdy, která nám dává všechno, co potřebujeme.
Na různých vzorcích půdy zjistíme, jaké má vlastnosti a
povíme si, jak půda vzniká. Děti provedou odchyt živočichů z půdy, naučí se vyhledávat
rozlišovací znaky potřebné k jejich určení a zařazení do skupin podle typu potravy.
Formou hry si uvědomí, jak funguje potravní řetězec a co mohou vyvolat zásahy do
potravního řetězce v praxi.

Stezka pravěkého člověka
Děti se přenesou do pravěku a vyzkouší si, co
všechno pračlověk musel umět, aby dokázal ulovit
pravěké zvíře.
Program je zaměřený na praktické dovednosti:
- rozdělávání ohně
- sběr bylin
- výroba oštěpu a amuletu
- stopování

Lesní domov

Jak to v lese chodí? Projdeme se společně lesem, pokusíme se
rozpoznat stromy, prohlédneme si domovy a stopy některých zvířátek a zahrajeme si na
mravence či veverky.

Najdete nás v Týně nad Vltavou, směrem k soutoku Lužnice a Vltavy.
Cílem našich programů je přímý kontakt dětí s přírodou. Používáme badatelský přístup a
smyslovou výchovu, rozvíjíme spolupráci, praktické dovednosti a pracovní návyky.
Trvání programu: 75 - 90 minut.
Objednávejte na tel.: 604 626 894

Výukové programy a interaktivní prvky, které se při nich používají, vznikly během projektu Ke kořenům, který je
podpořen grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

