STRUKTURA POBYTOVÉHO PROGRAMU ŽIVLY NAŽIVO
Pobytový program Živly naživo – badatelský týden zaměřený na čtyři živly. Každý den je sestaven z motivační části, pokusů, programů zaměřených na
řemesla či jiné manuální činnosti, to vše laděné do tématu dne. Zahájení programu a čas ubytování plně přizpůsobíme vašemu příjezdu.
Program nabízíme v pětidenní a třídenní variantě. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě.
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Poznámky k některým programům, stručné seznámení s jejich zaměřením:
Malá terénní průzkumná výprava – vycházka v zázemí Krásenska, nalíčení fotopastí, sběr materiálu pro vnitřní pozorování a zpracování (například půda
a pozorování pod binokulární lupou).
Dotekem k poznání – práce s předsudky a bouráním bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích.
Pečení chleba – program končící voňavými bochánky namazanými vlastnoručně vyrobeným máslem.
Výroba svíček a svícnů – výroba svíček z včelího vosku a svícnů z obyčejné zavařovací sklenice.
Bylinky – žáci si uvaří nejen voňavý čaj pro dobrou náladu.
Terénní průzkumná výprava – sběr fotopastí, průzkum síly větru a další činnosti.
Letadýlka a lojové šišky – výroba různých typů letadýlek a házedel, lojové šišky pro zimní přikrmování ptáků.

