Nabídka krátkodobých výukových programů na školní rok 2018/2019
pro MŠ
Jak a kde si službu objednat:
Telefonicky: 733 538 500 – Terezie Netrestová
E-mailem: terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu
Co by měla objednávka obsahovat?
Název programu; datum a čas začátku programu; třídu; školu; počet žáků; kontaktní osobu
(mobil, e-mail) a konkrétní požadavky.
Doporučujeme si před zasláním objednávky ověřit volný termín.
Místo konání programů:
Zážitková zahrada Vily Čerych /interiér Vily Čerych/ přírodní lokalita
Programy určené pro interiér je možné realizovat přímo ve škole. K těmto výjezdovým
programům účtujeme i cestovné lektora, které činí 8 Kč/km.
Všeobecné podmínky:
Stornopoplatek
Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení závazně objednaného programu méně než 24 hodin před
jeho začátkem, bude Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. požadovat uhrazení poloviny ceny
programu stanovené z celkového plánovaného počtu žáků.
Počet účastníků programu a dílen
Doporučený počet účastníků je 20–25. Vyšší počet je nutné konzultovat předem. Pokud je počet
účastníků nižší než 12, je třeba uhradit částku za 12 účastníků. Výjimky je nutné předem
domluvit s lektorem na výše uvedených kontaktech.
S sebou na program si vezměte
Pro venkovní programy jsou podmínkou oděv a obuv vhodné do terénu, popř. pláštěnka.
Zodpovědnost
Lektor je zodpovědný za programovou náplň, za bezpečnost a kázeň účastníků zodpovídá
doprovázející pedagog. Pro zajištění hladkého průběhu i přesahu do další výuky je vhodná
aktivní účast učitele.
KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzimní dobrodružství
60 min / 35 Kč
Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou poutavého příběhu seznámí
s proměnami přírody během jednotlivých ročních období. Zaměříme se především na podzim.
Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro která nasbíráme
zásoby na zimu.
Kdy program probíhá: IX. – XI.
Kde program probíhá: v interiéru

Co vypěstoval skřítek Tykvínek
60 min / 35 Kč
Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a
odkrýváme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich smyslů,
zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná najdeme i skřítka,
který se vrátil pro svou sklizeň!
Kdy program probíhá: 8. – 10. X. 2018 (vždy v říjnu)
Kde program probíhá: v Zážitkové zahradě nebo ve Vile Čerych
Království včelky Máji
60 min / 30 Kč
Pojďme společně s včelkou Májou nahlédnout do jejího domečku a zjistit, jak se žije včelám v úle.
Dozvíme se, proč jsou v přírodě důležité, jak vzniká med a další včelí produkty. Zároveň se
naučíme rozpoznávat různé druhy květin, které včely opylují.
Kdy program probíhá: I. – XII.
Kde program probíhá: v interiéru
Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života (ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice)
60 min / 35 Kč
Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno potřebuje semínko, aby se z něho stala
rostlinka, a dokáží podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými aktivitami na téma
slunce, voda, půda a vzduch si nabyté informace zažijí a upevní. Nakonec si pokusem ověří, že
tomu tak opravdu je. Program má přesah do další výuky v MŠ (pokus, pracovní listy).
Kdy program probíhá: II. – IV.
Kde program probíhá: v interiéru
Rybníček žabky Kuňky
60 min / 30 Kč
Vydejme se na výlet za žabkou Kuňkou, která nám bude vyprávět příběh o tom, jak se jí žilo
v rybníku a jaká dobrodružství zde zažívala do té doby, než ho lidé znečistili. Kuňka poprosí
všechny šikovné děti, aby jí pomohly rybník vyčistit, a na oplátku jim představí své kamarády rostliny a živočichy, kteří tu s ní žijí.
Kdy program probíhá: V., VI., IX.
Kde program probíhá: v Zážitkové zahradě
Všemi smysly v přírodě
60 min / 30 Kč
Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete prozkoumat různými smysly. Začneme
pozorováním rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposloucháme se do zvuků, zkusíme
uhodnout, kdo je vydává a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase očicháme i ochutnáme voňavé
rostlinky. Nakonec poslepu a naboso projdeme hmatovou stezku.
Kdy program probíhá: V., VI., IX.
Kde program probíhá: v Zážitkové zahradě

Skřítek Odpadníček
60 min / 30 Kč
Společně se skřítkem Odpadníčkem děti prozkoumají různé druhy odpadů a přemýšlejí nad jejich
dalším osudem a možným využitím. Učí se, co patří do barevných kontejnerů, co na kompost, co
do popelnice. U hřbitova odpadků si uvědomí, jak dlouho se odpady v přírodě rozkládají. V tvořivé
dílně si vyrobí z odpadového materiálu zajímavé výrobky.
Kdy program probíhá: V., VI., IX.
Kde program probíhá: v Zážitkové zahradě

