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Ekologických výukových programů

PRVŇÁČCI - ČTVRŤÁCI

Délka: 90 min / cena: 35,- Kč

1. JAK TO CHODÍ VE VČEL

8. MALÁ VČELÍ KRÁLOVNA

2. DUHOVÁ VÍLA (listopad - leden)

TERÉNNÍ
EKOPROGRA
MY
Délka: 180 min / cena: 35,- Kč

Program zaměřený na život ve včelstvu. ÍNĚ (září - říjen)
včelky. Děti si formou her a aktivit vyz Přivítá nás včelař, který vám ukáže svoje
svého vývoje. Součástí programu je prákouší práci, kterou včela prodělá během
ce s voskem.
Jaké jsou vlastně barvy, chutě a vůně v
přírodě? Dokážeme je vůbec vnímat?
Během programu se děti dozví, jak je vše
chny získávat a využít pro člověka.

3. MILKY WAY (únor - květen)
Program

zaměřený na jednoduchou předpověď
počasí, meteorologické jevy,
tajemství vesmíru. Děti se dozví, jak poz
nat, že bude pršet, jak vypadá naše
sluneční soustava a co je to vlastně ves
mír.

4. EKO-RISKUJ! (říjen - prosinec)

KOLÁC
I

Známá vědomostní soutěž pro účastníky ekoprogramů, ve které uplatní vědomosti,
ale i dovednosti získané při návštěvě našeho střediska ekologické výchovy.

5. VODNÍCI A VODNICE (leden)
Voda je stále cennější a cennější surovinou. Cena však roste ruku v ruce s jejím znečištěním,
a proto se zkusíme podívat na možné faktory znečištění i ochrany vody v krajině.

6. JAK (NE)KUPOVAT HLOUPOSTI (únor - březen)

Nakupování je pro mnoho účastníků programu již běžnou součástí každodenního
života. Často ovšem věnují méně pozornosti tomu, co nakupují, než samotnému
procesu nakupování. Zkusíme se zamyslet nad nákupem nepotřebných obalů
a eliminovat tak negativní vliv na životní prostředí.

7. CO VE FILMU NEUVIDÍŠ? (říjen-listopad, únor-březen)
Není příběhu bez milostné zápletky, která nezřídka končí i sexuálním stykem. Ale víme,
co vše je s tím spojené? Program zaměřený na reprodukční zdraví, antikoncepci, prevenci
pohlavně přenosných chorob a dalších témat, které je dobré se dozvědět zavčas.

NOVĚ u nás
Ve středisku ekoneb o zap ůjč it
tématikou
více info na

logické výchovy si můžete zakoupit
naše hry s přírodovědnou

www.doris.cz

Závazné přihlášky a další informace osobně ve Vile Doris 17.listopadu 2, nebo telefonicky na čísle 583 214 213, 733 712 901.
Začátky programu lze upřesnit při objednání. Za kázeň a bezpečnost žáků zodpovídá pedagogický doprovod.
CO S SEBOU: prezenční listinu žáků (možné stáhnout na www.doris.cz),, ppřezůvky,
y, svačinu,, na terénní pprogramy
g y vybavení
y
do ppřírody.y

STŘED
PÁŤÁCI
DEVÁŤÁCI
O
Š
Délka: 90 min / cena: 35,- Kč

INFO PRO UČITELE

MŠ
PŘEDŠKO
LÁCI
Délka: 90 min / cena: 35,- Kč

Prostřednictvím jednoduchých her a aktivit si děti vyzkouší, co všechno mají
včelky na starost a kolik mají během svého života práce.

9. SKŘÍTEK LESNÍČEK – MŠ (květen - červen)

Vypravíme se společně se skřítkem Lesníčkem poznávat krásy přírody.
Navštívíme les a dozvíme se,kdo všechno tu žije. Hry a aktivity v přírodě.

10. LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ – ZŠ (květen - červen)
Dobrodružná výprava do přírody. Na procházce lesem se děti dozví různé
zajímavosti o životě v lese. Poznávání stromů, květin,ptáků. Odchyt hmyzu.
Hledání a určování pobytových znamení. Hry v přírodě.

V PRŮBĚHU ROKU MŮŽETE NA

VŠTÍVIT I TY TO DALŠÍ AKCE
28.9.MEDOVÝ DEN – Přijďte se dozvědět
zajímavosti ze života včel. Den plný her,
výtvarných,
vědomostních i sportovních her zaměřen
ých na včely a jejich produkty. Cena 40
Kč/os.
Říjen PODZIMNÍ FESTIVAL PTACTVA
– Ukázka odchytu, kroužkování a určo
vání ptáků u
Třemešských rybníků. Pro školní kolektiv
y připraven program. Přesný termín se
dozvíte v září
na www.doris.cz
20.10.DEN STROMŮ – Oslava svátku
stromů ve Vile Doris. Program s několika
stanovišti
na téma stromy. Tvořivé a vědomostní
aktivity, vhodné pro školní kolektivy.
23.1. PTAČÍ DÍLNA – Děti se dozví čím
přikrmovat ptáky v zimě, dozví se zajím
avosti z ptačí
říše. Výtvarné aktivity, hry, poznávání
ptačích hlasů,apod. Cena 35 Kč/os.
20.3. DEN VODY – Tradiční oslava svát
ku dne vody. Připomeneme si jak je pro
nás voda
důležitá, zjistíme jak s ní můžeme šetř
it a lépe nakládat. Podíváme se na živo
t ve vodě.
Vhodné pro školní kolektivy. Cena 35 Kč/o
s.
24.4. DEN ZEMĚ – Přijďte s námi osla
vit svátek dne země. V letošním roce zam
ěřený na
včelky, jejich produkty, kytičky…Cena
30 Kč/os.
UKLIĎME SVĚT (duben,popřípadě si určí
škola sama) – Nebuďte lhostejní k živo
tnímu
prostředí a přispějte i malým krůčkem
k jeho ochraně. Vyberte si vhodné míst
o k úklidu:
park, zahradu, okolí školy, příkopy,les…
.Pro váš úklid zajistíme pytle, na územ
í města
Šumperka odvoz odpadu.
květen VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – Přijď
te přivítat jaro a podívat se, zda- li se vrát
ili tažní
ptáci do našich končin. Ukázka odchytu,
kroužkování a určování ptáků u Třemešsk
ých
rybníků. Pro školní kolektivy připraven
program. Přesný termín se dozvíte v dub
nu na

www.

doris.

cz

!!! PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA PROGRAMY
MOŽNÉ OD 8 hod
28.8.2014 !!!

tel.: 583 214 213, e-mail: kampova@doris.cz

Středisko ekologické výchovy při SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk

www.doris.cz

