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!!! NOVINKA PRO LETOŠNÍ ROK !!!

Ve  spolupráci  s  Městským  úřadem  v Litoměřicích  Vám  přinášíme
novinku v podobě celoroční soutěže o zajímavé ceny. 

Během některých výukových programů dostanou děti domů pracovní
listy související s probíraným tématem (odpady, voda, energie). 

Materiál bude připraven tak, aby se i rodiče (prarodiče) zajímavou
formou o dané problematice něco dozvěděli a zároveň aby společně
s dětmi  splnili  připravenou  drobnou  aktivitu  (omalovánka,  kvíz,
osmisměrka apod.) 

Tento  společný  výtvor  pak  odevzdáte  na  sběrném  místě  ve  Vaší
školce.  O  bližších  podmínkách  vyhodnocení  soutěže  Vás  budeme
informovat na prvním zahajovacím programu.

Chtěli  bychom  připravenou  novinkou  zajistit  šíření  šetrného
spotřebitelského  chování  i  mezi  dospělou  populaci  a  podpořit  tak
udržitelný život.



A začínáme ……..

Září: Seznámení s indiánskou vesnicí a kulturou
Kde: zahrada Severu, indiánský stan

V prvním programu se seznámíme s jednou indiánskou vesničkou. Obyvatelé
zde po mnoho let žili v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi. Zdá se, že
se tato harmonie má brzy změnit... Děti  si  v úvodním programu uvědomí
těsné  soužití  přírodních  lidí  se  svým okolím.  Vyzkouší  si  některé tradiční
zvyky, budou uvedeni do celoročního cyklu pomocí magického rituálu a bude
jim poodhaleno tajuplné  indiánské  vnímání  světa.  Každá  skupina  dostane
indiánské jméno a především základ pro totem, který se v průběhu roku
bude zaplňovat symboly zvířat.

Cíl:  Seznámit  děti  s  fungováním  indiánské  vesnice  bez  moderních
vymožeností a výdobytků civilizace.

BLOK: Odpady 

Říjen: Výprava do odpadkového koše 1
Kde: Zahrada Severu, indiánský stan

Současný svět si snad nelze představit bez obalů, odpadků a skládek. Každý
den vyprodukujeme mnoho odpadu a ani si neuvědomíme, co se s ním dále
děje.  Bylo  tomu  tak  i  dříve  u  přírodních  národů?  Jistě,  že  ne!  V  naší
indiánské  vesničce se  vše využije.  Děti  si  během programu uvědomí,  jak
indiáni zužitkovali  veškerý materiál a  vše bude konfrontováno s dnešním
světem,  ve  kterém si  každý  plátek  šunky  zabalíme  do  „poctivého“  kusu
plastu. Každé dítě dostane pracovní sešit.

Cíl:  Děti  si  uvědomí  úskalí  využívání  obalů  a  vznik  odpadu,  jsou
seznámeni  s  alternativním  přístupem  (bezobalové  obchody,  odlišné
chování zákazníka v běžném obchodě)

Listopad: Výprava do odpadkového koše 2
Kde: V místnosti Severu

Co můžeme udělat, abychom snížili množství odpadu? Nezbývá, než začít u
sebe. Tento program je zaměřen na třídění odpadu. A protože u indiánů se
tento  problém  nikdy  neobjevil,  je  naším  úkolem  seznámit  jednoho
indiánského chlapce s tím, jak to u bílého muže chodí s tříděním odpadu.
Předání prvního totemového zvířete.

Cíl: Seznámit děti se správným zacházením s odpady. 

Prosinec: Tvoříme z odpadového materiálu
Kde: V místnosti Severu

Recyklace nemusí vždy znamenat jen trefit se do správného kontejneru. V
tomto  programu  budeme  recyklovat  a  tvořit  z  věcí  nepotřebných  věci
užitečné. Indiáni z nás budou mít radost. A protože se blíží Vánoce, můžeme
naše výtvory darovat a udělat někomu radost. Děti  obdrží  druhý pracovní
sešit.

Cíl: Procvičení  motorických  schopností.  Ukázka  využití  odpadového
materiálu.



BLOK: Voda
 
Leden: Význam vody
Kde: V místnosti Severu

Kdo všechno potřebuje vodu? Indiáni věděli, že voda je nezbytná pro jejich
přežití. Podle zdroje vody si také vybírali místo pro založení vesnice. Kdo
další  ale  potřebuje  vodu?  To  budeme  zkoumat  v  tomto  programu.
Seznámíme se s různými živočichy a rostlinami a vysvětlíme si jejich vztah k
vodě. Otevřeme také jedno aktuální téma, kterým je šetření vodou. Předání
druhého totemového zvířete.

Cíl: Představit dětem život u vody. Pochopit její nenahraditelnou roli v
koloběhu života.

Únor: Odpadní voda
Kde: V místnosti Severu

Jeden z obyvatelů indiánské vesničky se vypravil do města, kde ho velmi
zaujalo využití vody jako prostředku k odstranění odpadu a špíny. Nechal
tedy do vesnice dopravit vanu, umyvadla a záchody. Brzy se však objevil
posel sousedního kmene, žijícího dále po proudu řeky, do které se dostávala
všechna odpadní voda. Pomůžeme našemu kmenu zvrátit  tuto situaci?  Pří
této příležitosti si povíme o odpadní vodě, ukážeme si její vznik i opětovné
čištění.

Cíl: Seznámit děti s problémem odpadní vody, využití názorných ukázek
a vysvětlení významu čističek odpadních vod.

BLOK: Energie

Březen: Síly Matky Země
Kde: V místnosti Severu

Pro indiány byla planeta Země opravdovou matkou, která jim poskytovala
vše nezbytné. Říkali jí proto Patcha Mama a měli ji ve veliké úctě. Projevy
přírodních  sil  (vítr,  bouře,  sluneční  teplo  a  světlo  atd.)  pro  ně  byly
tajemstvím. Dnes již víme, jak která energie v přírodě vzniká a naučili jsme
se  je  využívat  ve  svůj  prospěch.  Ukážeme  si  druhy  využívaných  zdrojů
energie,  vyzkoušíme  procesy  výroby  a  ukážeme  si,  která  energie  nám
planetu špiní  a  zda máme i  jinou  možnost.   Předání  třetího  totemového
zvířete.

Cíl:  Seznámit  děti  se  zdroji  energie,  vysvětlit  rozdíl  mezi  energií
obnovitelnou a neobnovitelnou.

Duben: Indiánské stopování městem bílých tváří
Kde: Litoměřice

Dubnová procházka po Litoměřicích bude také v indiánském duchu. Ukážeme
si různé způsoby, kterými může každý z nás omezit nepěkné stopy, které po
sobě zanecháváme. Ukážeme si, jak lépe splynout s přírodou, jak si můžeme
hrát i bez plastových hraček, do čeho je dobré uložit si svačinu, nebo jak
poznat  pobytové  stopy  některých  zvířat.  Předání  čtvrtého  totemového
zvířete.
V dubnu bude samozřejmě probíhat také oslava Dne Země. 

Cíl: Naučit děti vnímat lépe své okolí, zanechávat po sobě co nejméně
odpadků a protáhnout si naše těla.



Květen: Šetřme (nejen) světlem
Kde: zahrada Severu 

Oheň hrál v životě indiánů klíčovou roli. Využívali ho na vaření, obranu před
divokými zvířaty, poskytoval jim teplo, světlo a měl mnoho dalších významů.
Moderní člověk  využívá  kromě ohně i jiné druhy energie. Dnes nám přijde
normální,  že světlo svítí, když zmáčkneme vypínač. V zimě nám je doma
vždy teplo a bez elektřiny si naše životy neumíme ani představit. V tomto
programu se naučíme, jak šetřit energií a že úspory mají smysl.

Cíl: Vysvětlit dětem význam úspory energie, předvést praktické ukázky
úspor v domácnosti.

A už jsme na konci  ……..

Červen: Velké indiánské rokování 
Kde: zahrada Severu

V posledním programu si zopakujeme to, co jsme se během roku naučili.
Zatancujeme si kolem táborového ohně, požádáme šamana, aby nám pomohl
splnit naše přání a sny.  Vyrobíme si také opravdový indiánský lapač snů a
vyhodnotíme celoroční soutěž s pracovními listy. 

Cíl: Uzavřít celoroční program, vyhodnotit společnou práci školky, dětí a
rodičů.

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT

• osobně ve středisku SEVER, Masarykova 35, Litoměřice

• telefonicky na tel. 739 203 212 nebo 774 277 922

• e-mailem na adrese ivana.krnakova@ekologickavychova.cz

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti 
po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené 
faktuře.

CENY PROGRAMŮ

Dotované programy pro MŠ v Litoměřicích a v obcích spadajících pod správní 
obvod Litoměřice. Zvýhodněné ceny jsou mateřským školkám účtovány díky 
dotaci Města Litoměřice:

30 Kč za každého žáka za hodinový program (60 minut). Doprovod 
bezplatně.
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