Nabídka výukových seminářů
Ekologického centra Kralupy nad Vltavou
Výukové semináře pro mateřské školy

O odpadech s nejmenšími
Co je to odpad? Kde se tu vzal? Jaké druhy odpadu známe a kam s nimi? S dětmi besedujeme o tom, jak
rozeznáme sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad a jak tyto materiály správně třídit, do jakých nádob patří.
Vysvětlíme si, proč je tak důležité správně třídit odpad, aby se co nejméně odpadu dostalo na skládku. Vyčistíme
spolu rybníček od odpadků, které děti následně vytřídí. Naučíme se s dětmi krátkou básničku o třídění odpadu.
Pomůžeme zvířátkům z lesa, které uvízli v různých druzích odpadků, a povíme si s dětmi o tom, jak mohou být
nebezpečné odpadky poházené v lese, na louce i na trávníku na sídlišti. Děti si poslechnou pohádku o plastové
lahvi a na závěr spolu něco pěkného vyrobíme.

Jak si žije strom
Je strom vůbec živý, když se nehýbe? A není mu v létě vedro a v zimě zima? O stromech si budeme nejen povídat
a ukážeme si základní druhy, ale zkusíme se na chvíli „vžít do jeho kůry“ a celá skupinka dětí vytvoří jeden strom
se všemi jeho náležitostmi. Zacvičíme si a podpoříme týmovou spolupráci, neboť všechny součásti stromu
musí společně fungovat, aby strom mohl žít. Povíme si o tom, co vše nám stromy poskytují, k čemu se používá
dřevo, papír, jak stromy vyrábějí kyslík k dýchání, v létě poskytují stín a zvlhčují vzduch a svými listy čistí ovzduší.
Mnohé stromy nám také poskytují užitečné plody, léčivé části a mnoha zvířátkům úkryt i obživu. Na závěr si
spolu strom namalujeme, listnatý nebo jehličnatý.

Na farmě
Odkud máme jídlo a jak získáváme potraviny? Seminář je veden tak, aby si děti postupně uvědomily, že veškeré
jídlo nám dává půda, země je naší živitelkou. V půdě vypěstujeme veškeré ovoce, zeleninu, obilí i krmení pro
zvířata. Cílem je poskytnout dětem nové znalosti o práci farmářů, o tom, jak se starají o zvířata, ale také o půdu,
jak na ní hospodaří, aby půda byla stále úrodná, proč bychom měli půdu chránit a pečovat o ni. Děti poznávají
jednotlivá hospodářská zvířátka a užitek, který poskytují lidem. Zacvičíme si, poslechneme pohádku a na závěr
si něco zasadíme.

Obecné informace
• programy trvají 1-2 hodiny, cena za žáka je smluvní - dle místa výuky,
• semináře jsou většinou realizovány u objednavatele,
• kapacita seminářů je max. 30 osob.
Interaktivní seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou
skupinu po dohodě s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou za specifických časových,
technických i finančních podmínek.
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