Nabídka programu – Environmentální výchova
environmentální vzdělávání pro poslední ročníky MŠ a první stupeň ZŠ
pro školní rok 2022 - 2023
Cíle programu:
Program se skládá z osmi pořadů, které navazují na školní osnovy a vycházejí z netradičních postupů předávání
poznatků metodami neformálního vzdělávání. Často jsou tyto pořady zaměřeny na ochranu přírody a udržitelný
rozvoj. Přitom využívají prvků hry, výtvarné aktivity, práce ve skupině, rozvíjení fantazie, tvůrčí dovednosti
a samostatného myšlení. Jejich součástí jsou diskuse, aktivity rozvíjející spolupráci ve skupině a komunikaci.
Základem je samostatná práce a uvažování dětí. Naší snahou je nejen děti vzdělávat, ale především jim pomoci
utvářet vztah ke všemu živému a v neposlední řadě i k sobě samému.
Způsob a realizace programu:
Programy probíhají ve speciálně vybavené učebně DDM Spirála nebo na zahradě, případně v okolní přírodě.
Jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy, kteří se činností v tomto oboru věnují několik let.
Délka pořadu: 55 minut
Cena programu: 8 pořadů/300 Kč na osobu na celý rok, 1 pořad/50 Kč na osobu
Lektor: Bc. Lenka Kosinová, Mgr. Eva Burianová, MgA. Monika Moravčíková a Mgr. Lenka Hartmanová
Místo konání: budova a zahrada DDM Spirála, ulice Dolákova 537/26 nebo Přemyšlenská 1102/15
Den konání: úterý až čtvrtek, mezi 9:00 – 11:00 hod. dle domluvy
data konání budou upřednostněna dle termínu podání přihlášek
zahájení programu v říjnu 2022 dle aktuální pandemické situace
Pomůcky: všechny pomůcky děti dostanou na místě (pokud nebude domluveno s lektorem jinak), přezůvky jsou
vhodné, při práci venku potřebují děti vhodné oblečení.
Říjen

Plody podzimu
Zdravé životní návyky, význam ovoce a zeleniny
pro zdraví člověka, co nám příroda dává na podzim.

Listopad

Než přijde zima
Jaké právě probíhají změny v přírodě a jak se těmto
změnám přizpůsobují zvířátka, ptáčci, stromy a kytičky.

Prosinec

Vánoční příběh
Původ, zvyky a staročeské tradice. Co se stalo ve městě
Betlémě.

Leden

Čtvero ročních období
Co nám jednotlivá roční období nabízí, co se děje v přírodě,
jak jdou období po sobě.

Únor

Slavíme Masopust
Kdy se slaví Masopust. Proč se dříve slavil? Jeho zvyky a
tradice.

Březen

Vítání jara
Probouzení přírody, první jarní rostlinky, čištění studánek.

Duben

Přírodní živly
Oheň, voda, země, vzduch. Jak nám slouží tyto živly a v čem
mohou být nebezpečné.

Květen

Včelky
Čemu říkáme včelstvo, kdo je trubec, dělnice a královna?
Čím jsou včelky pro nás užitečné.

V případě potřeby lze program domluvit individuálně s lektorem. Naší snahou je vyhovět poptávce účastníků.
Jsme otevřeni novým nápadům a tématům v oblasti environmentální výchovy dětí.
Objednání: Bc. Lenka Kosinová, tel.: 284 681 050, 731 523 006, e-mail: kosinova@ddmpraha8.cz

Děkujeme za spolupráci.

Bc. Richard Kresta, ředitel

Máme zavedený systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001
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