STRUKTURA POBYTOVÉHO PROGRAMU JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!
Pobytový program Jak přežít dobu ledovou?! má pevnou ověřenou a funkční strukturu. Proto není vhodné program měnit. Přizpůsobujeme především
čas příjezdu a na tom závislý pondělní dopolední program. Celotýdenní program je doplněn o další krátké bloky (například ranní půlhodinky „na
probuzení mysli a těla“).
Program nabízíme v pětidenní a třídenní variantě. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě.
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Poznámky k některým programům, seznámení s jejich zaměřením:
Terarijní chovy – seznámení s druhy zvířat chovanými v našich teráriích – používáno jako seznamovací a otvírací aktivita.
Úvodní motivace – rozdělení do pracovních skupin, uvedení do tématu a zaměření celého týdne (z žáků se stanou tlupy lovců sobů a koní).
Techniky doby kamenné – především střílení z luku, používání funkčních replik skutečných zbraní doby kamenné.
Zadání projektů – žáci celý pobytový program postupně sbírají informace, podklady a vzorky pro svůj projekt.
Kdy jsme – archeologická výprava, která navazuje na další odpolední programy.
Přežití v zimě a hvězdy – co potřebujeme k přežití zimy, jak se člověk přizpůsobil zimním podmínkám; souhvězdí a s nimi spojené legendy.
Expedice glaciál – exkurze do Rudice jako prostoru obývaného kdysi tlupami lovců, výroba pazourků, průzkum malé jeskyně a další aktivity.
Experti na přežití – rostliny a živočichové – bloky zaměřené na přizpůsobení organismů na přežití zimních podmínek. Složené z dopolední teoretické
vnitřní a odpolední praktické terénní části se stopováním živočichů, určování dřevin podle pupenů…
Lovecká výprava – výprava za sběrem materiálů a podkladů pro projekty a také za „lovem potravy“ – výroba a hod oštěpem, rozdělání ohně a opékání
„sobáčků“. V případě příznivých sněhových podmínek se v terénu pohybujeme na sněžnicích.
Práce na projektech – žáci zpracovávají ve skupinách projektový úkol a podklady nasbírané v terénu. Tematickým zaměřením projektu jsou živočichové
a rostliny v zimním období. Výstupem práce skupin je plakát, který představí ostatním během konference.

