NABÍDKA TVOŘIVÝCH SEMINÁŘŮ
PRO VYCHOVATELE ŠKOLNÍCH DRUŽIN A
PEDAGOGY MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Exkurze do sadu a moštárny – 9. října 2012 (úterý)
Aneb Za jablky do Bílých Karpat. Exkurze za starými odrůdami ovocných stromů a
tradičním zpracováním jablek. Navštívíme moštárnu a sušárnu ovoce v Hostětíně a školku
tradičních a málo známých odrůd ovocných stromů v Bojkovicích.
Účastnický poplatek: 500 Kč pro pedagogy, 600 Kč pro nepedagogy (500 Kč + 20% DPH)

Přihlásit se do 24. září 2012

Já strom – 1. listopadu 2012 (čtvrtek)
Aneb Strom jako živý organismus. Seminář věnovaný proměnám stromu v průběhu roku a
jeho vývoji od semenáčku po rozpad. Vyzkoušíme si, jak cestují semena různých dřevin a
naučíme se mnohé výtvarné aktivity s podzimními listy. V ukázkách výukových aktivit
pomůžeme krajině bez stromů a pochopíme jejich nenahraditelný význam.

Doba dřevěná – 16. leden 2013 (středa)
Aneb Dřevem vonící seminář věnovaný dřevu jako přírodnímu obnovitelnému materiálu.
Seznámíme se s jeho vlastnostmi a zpracováním. Zahrajeme si drobné hry, které rozvíjí
vztah dětí ke dřevu a vyrobíme jednoduché krmítko, přívěsky z kůry nebo dřevěný
hudební nástroj.

Můj strom, můj dům – 14. května 2013 (úterý)
Aneb Strom jako obydlí rostlin a živočichů. Jak se dostane jmelí na větev? Jak vypadá
dutina strakapouda zevnitř? K čemu slouží mrtvé dřevo? Na tyto i jiné otázky odpoví
seminář věnovaný významu stromu jako obydlí pro zvířata a rostliny. Nabízíme vám nejen
v souvislostech ukotvené informace, ale i řadu námětů na způsob jejich předání dětem ve
školách a školkách. Budeme okem i lupou pozorovat běžné, leč málo známé živočichy,
hrát si i tvořit.

Místo konání seminářů: Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno
Doba trvání: od 8 do 12 hodin, přezůvky s sebou
Cena jednoho semináře: 300 Kč pro pedagogy, 360 Kč pro nepedagogy (300
Kč + 20% DPH)
Na semináře je třeba se předem přihlásit: jiri.nespor@lipka.cz
tel. 543 211 264

