KONVIČKA 2019
Konference k environmentální výchově v MŠ

ZVÍŘATA – ŽIJÍ TADY S NÁMI?
Jak důležitý je v dnešní době kontakt lidí a zvířat? Jaký je vztah dětí ke zvířatům a
jak ho podporovat? Kdy se děti zbytečně bojí a kdy je naopak strach na místě?
Dozvíme se, jak podpořit každodenní kontakt dětí z MŠ se zvířaty třeba při pobytu
ve školní zahradě a jak domácí mazlíčky správně chovat.

25. října 2019 | 8.30–16.00 hod.
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Program

PŘEDNÁŠKY

V dopolední, přednáškové části se budeme věnovat zvířatům a vztahu k
nim. V dílnách se můžete těšit na konkrétní metodické příklady, jak
téma vhodně uchopit při výuce dětí v MŠ.

JAKÝ JE NÁŠ VZTAH KE ZVÍŘATŮM?
David Nejedlo (veterinář, ředitel Z00 Liberec)

Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

cena

Podle Darwinovy evoluční teorie vzešel člověk, spolu s dalšími živočichy, ze stejného předka. Jak
se v průběhu desítek tisíc let vyvíjel do podoby homo sapiens, vyvíjel se i jeho vztah ke zvířatům.
A tento proces stále pokračuje. Člověk zvířata lovil a byl jimi loven, ochočoval je a domestikoval.
Některé druhy vyhubil, jiné před vyhubením zachránil. Jedněch se štítí, druhé miluje. Definice
zdravého vztahu člověka a zvířat se hledá jen velmi těžce, přesto je důležité pokoušet se ji
nalézat.

MUSÍME SE BÁT?
Dana Kellnerová (Lipka)

800 Kč pro pedagogy
700 Kč pro pedagogy ze sítě MRKVIČKA v JMK
970 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
850 Kč pro nepedagogy ze sítě MRKVIČKA v JMK (cena navýšena o DPH)
K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

Nahlédneme do živočišné říše z nezvyklého úhlu. Budeme se zabývat otázkou, kdy a kde je třeba
být v české přírodě opatrný, zda nám nepřinesla klimatická změna nové druhy živočichů, o nichž
dosud málo víme, a setkání s nimi nemusí být vždy jen příjemná. Zamyslíme se nad tím, jak se
chovat, jestliže nám pobyt v přírodě přinese nečekané zážitky a následky.

JAK PRACOVAT SE STRACHEM Z ŽIVOČICHŮ
Rudi Ocepek (Slovinsko)
Nechme se nadchnout příběhy, kterým se člověk skoro zdráhá uvěřit: o tom, že živočichové jsou
mimořádně citliví a zrcadlí naše emoce, o hadech, kteří si umějí vybrat, komu vlezou do náruče,
o psech, kteří rozpoznají náladu svého pána již na dálku, a také o lidech, kteří překonali svůj velký
strach ze zvířat. Rudiho příběhy mají velkou důvěryhodnost a sílu – jsou totiž propojené osobním
i profesním životem člověka mimořádně citlivého ke zvířatům i k lidem.

DÍLNY

PŘIH

LÁSI

JAK DOSTAT ZVÍŘATA DO ŠKOLNÍ ZAHRADY – Petra Štěpánková (Lipka)
Co můžeme udělat, abychom v blízkosti školky mohli pozorovat nejrůznější živočichy? Stačí jen
pár změn a za přírodou nemusíme chodit daleko. Budeme se věnovat opylovačům a včelám
samotářkám, vyrobíme si jednoduché včelí domečky z rákosové rohože.

T SE

Více informací a přihlášku najdete také na www.lipka.cz/konvicka
Kontaktní osoba: Pavla Ehlová, tel. 725 962 735, pavla.ehlova@lipka.cz

MUSÍME SE BÁT? CANISTERAPIE NAŽIVO – Dana Kellnerová (Lipka)
Na jaké živočišné druhy české přírody je třeba si dávat pozor a naopak? Které druhy si naši
nepřízeň nezaslouží? Zkušenosti se zvířaty doplníme praktickými ukázkami canisterapie.
OD VEJCE KE SLEPICI, OD SLEPICE K SMAŽENICI – Zuzana Stejskalíková (ekoškolka Milénov)
V dílně získáte inspiraci pro realizaci tematického bloku týkajícího se života slepic, náměty
a fotografie z realizace, tipy na řízené činnosti ve třídě i v zahradě.
CO SE SKRÝVÁ ZA VŮNÍ MEDU? – Lenka Pavelčíková (přírodovědné centrum Trnka)
Inspirativní dílna o včelách a včelaření. Společně poodhalíme tajemství medu, povíme si o životě
včel a ukážeme si, jak toto téma využít při práci s dětmi.
JAK PRACOVAT SE STRACHEM Z ŽIVOČICHŮ? – Rudi Ocepek (Slovinsko)
Praktická ukázka práce s dětmi a zvířaty v MŠ pod Špilberkem.

