Cyklus malí šikulové

• Netradiční obiloviny
– Pohádka o kuchaři, který urazil pole
– Pohádka o hladovém kuřátku, které chtělo mít vše pro sebe
– Pohybová aktivita: hra na pipky
– Dílničky: příprava pohankové kaše, pečení domácího müsli
Pomůcky: Maňásek Kuřátka, různé druhy klasů, lupa, obrázky ke sklizni obilí

Určeno pro: děti z MŠ a první stupeň ZŠ
Časová náročnost: 1 – 2 hodiny
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
naše agentura ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. vytvořila zajímavý
modul enviromentální výchovy pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Modulu se můžete zúčastnit jako
celku nebo si vybrat jednotlivé témata. Každé téma kromě informací obsahuje divadelní scénky,
písně, hry, pohybové aktivity – vše jsme se snažili připravit tak, aby pro děti bylo co nejvíce
zajímavé a přínosné.
Enviromentální výchovou se zabýváme již řadu let, níže přinášíme fotografie z našich akcí.
Budeme rádi, když Vás zaujmeme a rozhodnete se využít našeho programu, který je pro Vás
zcela zdarma. Více informací: Olga Křížová, krizova@zeraagency.eu, mob: 724 144 401

•

Kompost pro radost
– Píseň o žížalách
– Pozorování lupou žížal ve vermikompostu
– Pohybová aktivita – dětská hra Žížaly v tunelu
Dílnička pro děti – tvoření žížal z hlíny
Pomůcky: Maňásek žížaly Lída, různé druhy bio odpadu, kompost, ukázky půd

• Bioodpad
Píseň Smeťáci
Myšlenková aktivita – skládání puzzle s odpadem
– Pohybová aktivita – třídění druhu odpadu
– Dílnička pro děti: vyrábění hračky z recyklovaných materiálů
Pomůcky: kostýmy Směťáků, pytle na odpad, druhy nádob na odpad
–

• Život o půdě – hovnivál
– Pohádka o Broukovi Hovniválovi a žížale Lídě
– Pozorování různých druhů půd, života v půdě
– Skládání obrázkového leporela s hmyzem
– Dílničky pro děti: výroba kuliče se zlatým lnem
– Pohybová aktivita – soutěž družstev s gymnastickými míči – Hra na Hovnivály
Pomůcky: Píseň od Mandrage – Brouci, Píseň Hovnivál – Jaroslav Hudek, gymnastické míče, obrázkové
leporelo, bioodpad

• Co půda nabízí

–

– Pohádka Pán pokladů
– Základní pokusy s vodou, půdou, vzduchem
– Pohybová aktivita: Hledání pokladů, které země nabízí
Dílničky: Tvoření mandaly z přírodních materiálů / malování barvami půdy / malování na větší
kameny
Pomůcky: přírodniny, druhy půd, sbírka minerálů

• Obilí
– Báseň Kuřátko a obilí
– Myšlenková aktivity: třídění druhů obilí
– Pohybová aktivita: hra na mlatce
– Dílničky: tvorba obrázků z obilí / malování barvami půdy
Pomůcky: Maňásek Kuřátka, různé druhy klasů, lupa, obrázky ke sklizni obilí

• Pečení chleba

–

– Pohádka Jak pekař pro dobrou mouku běhal
– Píseň Mísím, mísím boží dárek
– Aktivita: Mletí obilí v mlýnku – více druhů, porovnání výsledků
Příprava chlebové směsi na těsto, pečení chleba
NÁVRATKA
Počet dětí:
…………………………
Navrhovaný termín: …………………………………………..
Téma vzdělávání: ………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní osoba na straně MŠ/ ZŠ:
………………………………………………………………………

