PRVŇÁCI
ČTVRŤÁCI
Délka: 2 hod. / cena: 35 Kč/os.

V PRŮBĚHU ROKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT I TYTO DALŠÍ AKCE

2. KDO KOHO POJÍDÁ (prosinec - únor)

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. Cena 35 Kč/os.

Víte, co je to potravní řetězec? A co se může všechno stát, když se poruší? Děti si
prostřednictvím interaktivní hry vyzkouší, jak funguje potravní řetězec v přírodě.

22.1. PTAČÍ DÍLNA - Děti se dozví, čím přikrmovat ptáky v zimě, dozví se zajímavosti

3. DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE (únor - březen)

z ptačí říše. Výtvarné aktivity, hry, poznávání ptačích hlasů. Cena 35 Kč/os.

3. - 4. třída

22.3. DEN VODY - Tradiční oslava svátku DNE VODY. Připomeneme si, jak je pro nás voda

Mysli na Zemi, ale začni u sebe! Návod jak se sami můžeme chovat šetrně.
Doporučení a náměty pro děti v praxi.

důležitá, zjistíme, jak s ní můžeme šetřit a lépe nakládat. Podíváme se na život ve vodě.
Vhodné pro školní kolektivy. Cena 35 Kč/os.

MŠ
PŘEDŠKOLÁCI
Délka: 2 hod. / cena: 35 Kč/os.
4. STATEČEK (květen)
Děti se formou her a aktivit dozví, co se děje na statku,
jaká tam žijí zvířata, co se tam pěstuje.
Společně si
zahrajeme hru
Farmářův
twistr.

22.4. DEN ZEMĚ - Přijďte s námi oslavit svátek DNE ZEMĚ.
V parku bude připraven bohatý program. Cena 35 Kč/os.
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UKLIĎME SVĚT (duben, případně si může určit škola sama) - Nebuďte lhostejní k životnímu
prostředí a přispějte i malým krůčkem k jeho ochraně. Vyberte si vhodné místo k úklidu:
park, zahradu, okolí školy, příkopy, les... Pro váš úklid zajistíme pytle,
na území města Šumperka i odvoz odpadu.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (květen)- Přijďte přivítat jaro a podívat se,
ní iv
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jestli se vrátili tažní ptáci do našich končin. Ukázka odchytu,
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PÁŤÁCI
- DEVÁŤÁCI ŠKOLÁCI
Délka: 2 hod. / cena: 35 Kč/os.
STŘEDO

5. JAK (NE)KUPOVAT HLOUPOSTI (říjen - listopad)
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.

6. KAMENÍ V JESENÍKÁCH (leden - únor)
Po čem chodíme v Jeseníkách? Podíváme se pod pokličku geologie místního
kraje i pod ruce obyvatel, kteří zde od pradávna žili.

7. 10 NÁPADŮ JAK PŘISPĚT K ZÁCHRANĚ PLANETY
Celý globální svět se řítí rychlým tempem kupředu. (
Najdeme si chvíli k zamyšlení, jak přispět k tomu, únor - březen)
“

aby vývoj nebyl devastující, ale trvale
udržitelný? Účastníci sami zkusí přispět
špetkou do „mlýna” svými nápady
k ochraně životního prostředí v jejich okolí.

TERÉNNÍ
EKOPROGRAMY
Délka: 3 hod. / cena: 35 Kč/os.
8. NA ZELENÉ STEZCE - ZŠ (květen - červen)

INFO PRO UČITELE

Dobrodružná výprava do přírody. Na procházce lesem se děti dozví
různé zajímavosti o životě v lese. Poznávání stromů, květin, ptáků,
hledání a určování pobytových znamení.
Hry v přírodě.

Závazné přihlášky a další informace osobně
ve Vile Doris 17. listopadu 2, Šumperk
nebo telefonicky na čísle 733 712 901.
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vybavení do přírody.

tel.: 583 214 213, e-mail: kantorkova@doris.cz
www.facebook.com/SEVDORISSUMPERK

www.doris.cz
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při SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk

PODZIMNÍ FESTIVAL PTACTVA (říjen)- Ukázka odchytu, kroužkování a určování
ptáků u Třemešských rybníků. Pro školní kolektivy připraven program.
Přesný termín se dozvíte v září na www.doris.cz.

www.doris.cz

1. DUHOVÁ VÍLA (říjen - listopad)
Jaké jsou vlastně barvy, chutě a vůně v přírodě? Dokážeme je vůbec vnímat?
Během programu se děti dozví, jak je všechny získávat a využít pro člověka.
V druhé části si pomocí přírodního barviva indiga obarví látkovou tašku.

Středisko ekologické výchovy

28.9. MEDOVÝ DEN - Přijďte se dozvědět zajímavosti ze života včel. Den plný soutěží,
výtvarných, vědomostních i sportovních her zaměřených na včely a jejich produkty. Cena 40 Kč/os.

