Semenec, o.p.s.
Semenec 846
375 01 Týn nad Vltavou
mobil: 604 626 894, email: semenec.ops@gmail.com, www.muzeumsemenec.cz

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO MATEŘSKÉ
ŠKOLY 2019/2020
Výukové programy pro MŠ provádíme ve sbírkách Přírodovědného muzea Semenec,
s některými můžeme zavítat i k Vám.

Najdete nás v Týně nad Vltavou, 2 km od náměstí směrem k soutoku Lužnice a Vltavy.
Cílem našich programů je přímý kontakt dětí s přírodou. Používáme badatelský přístup a smyslovou výchovu,
rozvíjíme praktické dovednosti, spolupráci a manuální zručnost. Programy jsou variabilní a jsou vždy
přizpůsobeny podmínkám a věku dětí.

Objednávejte na tel. 604 626 894 nebo semenec.ops@gmail.com

Naše nabídka:
Výukový program MŠ - 60min
Celodopolední program - 180 min (individuální program)
Programy a tvořivé dílny do Vaší školky - 60 min
Pokyny k programům
Programy se odehrávají převážně venku, přímo v expozicích muzea. Děti by měly mít oblečení, které
si mohou ušpinit a obuv, která jim neprovlhne. Za mírného deště je vhodná pláštěnka. Po dohodě je
možné zajistit opékání na ohni.
V areálu muzea je recepce s prodejem suvenýrů a drobných pamlsků.
Parkování autobusů je možné přímo u vstupu do muzea.
Pokud plánujete školní výlet, je možné využít nabídku celodopoledního programu nebo návštěvu u
nás zkombinovat s prohlídkou Městského muzea v Týně nad Vltavou (expozice loutek, vltavínů,
interaktivní expozice regionální historie), vycházkou k soutoku Lužnice a Vltavy či po naučné lesní
stezce Semenec (okruh 5 km s informačními tabulemi o lese).
Více informací o našich expozicích a nabídce naleznete na www.muzeumsemenec.cz
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PROGRAMY PRO MŠ V AREÁLU MUZEA
zpět

Cena programů: 1000Kč/program + 40Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30
(př. program pro 23 žáků: 1000+(3x40)=1120Kč, program pro 20 a méně žáků: 1000Kč)
Doba trvání 60 minut.
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

1. Komentovaná prohlídka

Přírodovědným muzeem letem světem a hrou.

Společně projdeme celým přírodovědným muzeem a letmo se seznámíme s jednotlivými sbírkami. Výklad je oživen
hrami, pokusy a hádankami.

2. Lesní domov

Objevování kouzla lesního světa.

Děti pozveme na procházku lesem, kde si ukážeme rozdíly mezi jehličnany a listnáči, některé z nich se naučíme
poznávat a během hry na lesní zvířátka si tyto znalosti upevníme. Cestou potkáme i zvířátka, která v lese žijí, a něco si
o nich povíme. Vystavíme mraveniště, nebo si zahrajeme na veverky.

3. Se skřítkem Čajánkem na výpravu mezi bylinky

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...
Společně se vydáme do bylinkové zahrádky skřítka Čajánka, kde prozkoumáme vlastnosti jednotlivých bylin - některé
jen očicháme, některé i ochutnáme a s jednou bylinkou dokonce uděláme zajímavý pokus. V samém závěru si
uvaříme výborný čaj z vlastnoručně nasbíraných bylinek.

4. Skotačivá cesta se zvířátky

Jakpak žijí zvířátka v lese?

Budeme prolézat jezevčí norou, skákat jako srnky, lovit jako draví ptáci či se zkusíme proplétat pavoučí sítí.

5. Cesta vody

Že nevíte, kam se ztratila štěňátku voda z misky? Tak si to povíme…

Nejprve si povíme a pak i názorně předvedeme, jak je to s vodou a jejím koloběhem. Seznámíme se také s živočichy
žijícími ve vodě a program zakončíme hrou.

6. Tajemství medu

Jak jen včelky dokážou vytvořit takovou sladkou dobrotu?

Ve včelařském koutku si povíme o životě v úlu a také do něj nahlédneme speciálním okénkem. Prohlédneme si
plástve, ukážeme si rozdíly mezi včelími bytostmi (matka, trubec, dělnice) a zahrajeme si hru na včely a včelaře.
Možná i něco sladkého ochutnáme 
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CELODOPOLEDNÍ PROGRAMY V AREÁLU MUZEA
zpět

Prožijte zábavné i poučné dopoledne v Přírodovědném muzeu Semenec.
Cena programů: 1900Kč/program + 50Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30.
(př. program pro 23 žáků: 1900+(3x50)=2050Kč, program pro 20 a méně žáků: 1900Kč)
Doba trvání 180 minut včetně malé přestávky s nápojem (bylinný čaj, výluh z bylin, nebo ovocná šťáva).
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

1. Stezka pravěkého člověka Projdeme časoprostorovou branou do pravěku, kde si na vlastní kůži
vyzkoušíme, jak se žilo v pravěku. Čeká na nás i dobrodružné stopování, lov pravěkého zvířete a následná
hostina s pravěkým občerstvením. Vhodné pro předškoláky

2. Hledání pokladu skřítka Semínka Budeme putovat přírodovědným muzeem a plnit záludné
úkoly, jejichž zdárné splnění vás dovede až k pokladu skřítka Semínka.

3. Kombinace na míru – Vyberte si dva programy z naší nabídky a my je pro vás zkombinujeme do
celodopolední varianty. Nevíte si rady? Rádi Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější kombinaci dle Vašich
potřeb.
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PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY DO ŠKOLKY
zpět

Cena programů do školky: 1000Kč/program + 40Kč za každého dalšího žáka nad 20, max. počet účastníků 30
Cena tvořivých dílen: 1000Kč/program + 30Kč za každého účastníka (na materiál), max. počet účastníků 30
Doprava: 5Kč/km – počítá se cesta tam a zpět ze Semence (Týn nad Vltavou)
Doba trvání 60 -75 minut.

Programy do školky sestavujeme na míru. Zavolejte nám a společně vybereme vhodný
program pro Vaši školku. tel.: 604 626 894
Příklady programů do školky:

1. Čtvero ročních dob

Co se asi děje v okolí vaší školky?

Společně prozkoumáme zahradu školky a seznámíme se s životem zvířat a rostlin v právě probíhajícím ročním
období. Program je zaměřen na poznání proměn přírody během roku, využíváme dovezené pomůcky a přírodniny
(stopy, ukázky hnízd, léčivé byliny, listy, větve a plody stromů apod.) Pro realizaci potřebujeme školní zahradu či
vhodný prostor v blízkosti školky (park, náves se stromy, les)

2. Bylinková babička

Pojďme nahlédnout do tajů bylinkové zahrádky…

Prohlédneme a očicháme bylinky. Něco si o nich povíme a uvaříme si bylinkový čaj. (dle dohody se školkou). (na
zahradě nebo ve třídě)

Tvořivé dílny:

1. Bylinková koupel

Výroba originální mořské solné koupele s bylinkami v dárkovém balení.
Vhodné pro děti od 4 let – mícháme, sypeme, malujeme, stříháme. Každé dítě si odnese svoji voňavou
koupel.

2. Dřevěná hračka

Výroba vlastní dřevěné hračky.
Vhodné pro děti od 5 let – zatloukáme hřebíky, lepíme, malujeme.

3. Velikonoční tvoření Ukázka pletení pomlázky nebo proutěného vajíčka, společná výroba kraslice –
velikonoční zajíček. Každí dítě bude potřebovat vyfouklé vajíčko. Vhodné pro děti od 5 let – barvíme,
lepíme, stříháme
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