pobytový výukový program

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje obývali lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak
závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické
přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.
Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
 archeologická výprava do dob minulých,
 střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné,
 expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu,
 zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období,
 lovecká výprava s rozděláváním ohně.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 Drnovice
kontakty: 517 385 429, 736 473 684, rychta@lipka.cz, www.lipka.cz/rychta

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!
Pobytový program Jak přežít dobu ledovou?! má pevnou, ověřenou a funkční strukturu. Času vašeho příjezdu přizpůsobíme dopolední program prvního dne pobytu. 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.
Na některý z večerů nabízíme pomůcky a popis programu zaměřeného na noční život v lese (malou stezku odvahy
pro vaše žáky).
PĚTIDENNÍ VARIANTA
ubytování
dopoledne
dotekem k poznání (bourání bariér a předsudků při kontaktu s terarijními živočichy)

pondělí

odpoledne

terénní archeologie (archeologický průzkum, střílení z luku, používání funkčních replik skutečných
zbraní doby kamenné )
vítej v době ledové (motivační program, uvedení do tématu a zaměření celého programu, z žáků
se stanou tlupy lovců sobů a koní )

úterý
středa
čtvrtek
pátek

dopoledne

expedice do doby ledové (exkurze do Rudice jako prostoru obývaného kdysi tlupami lovců, čeká
nás průzkum malé jeskyně, výroba pazourků a další)

odpoledne

pravěké umění a shrnutí expedice

dopoledne

rostliny a živočichové  experti na přežití (bloky zaměřené na přizpůsobení organismů na přežití
zimních podmínek a také na pobytová znamení živočichů, určování dřevin podle pupenů, ...)

odpoledne

experti na přežití  terénní část (praktické ověření dopoledních teoretických poznatků)

dopoledne

lovecká výprava (výprava za sběrem materiálů a podkladů pro projekty a také za „lovem potravy“
– hod oštěpem, rozdělání ohně a opékání „sobáčků“; v případě příznivých sněhových podmínek
se v terénu pohybujeme na sněžnicích)

odpoledne

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 závěrečné konference)

dopoledne

konference (představení výsledků práce na projektech, zakončení pobytu)

TŘÍDENNÍ VARIANTA
dopoledne
1. den

odpoledne

terénní archeologie

večer

rostliny  experti na přežití
vítej v době ledové

dopoledne

živočichové  experti na přežití

2. den
3. den

ubytování
dotekem k poznání

lovecká výprava
odpoledne

práce na projektech

dopoledne

konference

