
SEVER Litoměřice
Středisko ekologické výchovy

TAJEMSTVÍ ROKU, aneb jaro, léto, podzim, 
zima – společně nám bude prima.
celoroční cyklus pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ

Život našich předků, jejichž hlavním zdrojem obživy byla půda, určoval 
rytmus přírody. Charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od 
jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v  jejich vztahu
k  zemi, vodě, slunci…
 
Člověk s  přírodou nebojoval, chtěl si ji naklonit, aby zvýšil svou naději na 
úspěch: vlastní zdraví, dobrou úrodu a plodnost hospodářských zvířat.

Pojďme se navrátit ke kořenům našich předků a společně strávit rok plný 
souznění  s přírodou a  lidovými tradicemi.

Celoroční projekt nabízí cykly výukových programů odpovídajících čtyřem 
ročním obdobím, která s  sebou přináší proměny přírody kolem nás.



Ve výukových programech využíváme následující metody a 
formy práce:

●  Dramatické hry, dramatická výchova
●  Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
●  Pozorování a pokusy 
●  Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), 

výtvarná a pracovní činnost
●  Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i 

samostatné jednání
●  Rozhovory, řízené diskuse

V průběhu celého roku, kdy se budeme postupně seznamovat s jednot-
livými tématy, budou děti získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdě-
lávacích oblastech:

Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, 
Dítě a svět 

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT:

● osobně ve středisku SEVER, Masarykova 2218, Litoměřice
● telefonicky na tel. 739  203  212 nebo 774  277 922

CENY PROGRAMŮ

Díky dotaci Města Litoměřice je cena programů jen
30 Kč za každého žáka za hodinový program (60 minut). 
Dubnový program (cca 90 minut): 45 Kč. 
Pedagogický doprovod jako vždy bezplatně.

Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo 
bankovním převodem proti námi vystavené faktuře.



PODZIMNÍ TAJEMSTVÍ (září, říjen, listopad)                               
                                                                                             
Léto je na odchodu. Dny se pozvolna krátí, slunce ztrácí na své palčivosti, 
z  obilných polí zůstala strniště. Lidé si vychutnávají poslední dny babího 
léta a příroda se pomalu ale jistě chystá na dlouhé zimování. 

Září: Sklizeň plodů (vzpomínka na léto)
Kde: Na zahradě Severu

Zavzpomínáme na prázdniny, jejichž teplé sluníčko nám přineslo 
spoustu chutných plodů. Některé z  nich i ochutnáme. Připomeneme si, 
jak obhospodařovali svá políčka naši předkové a povíme si, jak dlouhou 
cestu musí urazit chléb, než se dostane na náš stůl. Kolik úsilí a energie 
je ve voňavém čerstvém chlebu ukryto... Představíme si různé druhy 
obilí a dobroty, které z  nich můžeme získat.

Cíl: Seznámit děti s  tradičním obděláváním půdy. Upozornit na 
souvislosti mezi přírodními vlivy a hojností úrody. Uvědomit si, že lidé 
byli od pradávna závislí na průběhu počasí, jež se během roku mění. 
Získat povědomí o významu lidské práce a vynaložené síly do péče o 
plodiny, z  nichž se mohou radovat naše bříška.

Říjen: Podzimní příroda
Kde: Na zahradě Severu

Dny se začínají pomalu krátit, sluníčko už nás tolik nehřeje, příroda se 
halí do barev podzimu. Jak se daří v  tomto čase zvířátkům a jak se 
připravují na chladné zimní období? Povíme si, proč někteří ptáčci 
odlétají na podzim do teplých krajin, proč plní zvířátka své skrýše 
bohatými zásobami dobrot, která ze  zvířátek se chystají na dlouhý zimní 
spánek. Navštívíme také jelení mýtinku, na níž se král jelen pochlubí 
svými parohy a  seznámíme se s  jelení říjí. 

Cíl: Seznámit děti s  ekologií vybraných živočichů během podzimního 
období. Uvědomit si význam příprav zvěře na zimu. Vnímat změny v  
přírodě, které s  sebou toto roční období přináší. 

Listopad: Návštěva lesa
Kde: V  místnosti Severu

Společně se vypravíme do „lesa“, kde se naučíme poznávat stromy 
listnaté a jehličnaté. Odhalíme význam stromů pro všechny živé tvory. 
Seznámíme se s plody vybraných stromů a povíme si, která zvířátka si na 
nich mohou pochutnat a jak je mohou využít lidé. Ale pozor, nebudeme se 
dívat jen do korun stromů, ale zapátráme také po tom,   co vše roste a žije 
ve spodních patrech lesa. Naučíme se poznávat lesní plody a povíme si, 
které z  nich rozhodně nebudeme sbírat a proč.

Cíl: Seznámit děti se základními druhy stromů. Uvědomit si rozdíl mezi 
listnatými a jehličnatými stromy. Poznat jedlé a jedovaté plody lesa. 
Pochopit významnou funkci lesního ekosystému v  přírodě.



ZIMNÍ TAJEMSTVÍ (prosinec, leden, únor)

Přišla zima a s  ní ruku v  ruce období nelehkého zimování, kdy se v  přírodě 
vše živé snaží získat něco k  snědku a schovat se někde v  teplíčku. Polní 
práce skončily a země odpočívá. Úroda je uložená a lidé si mohou oddech-
nout od namáhavé práce. 

Prosinec: Advent 
Kde: V  místnosti Severu

Přišel prosinec a s  ním čas adventu. Naši předci v  tomto období udržovali 
nemálo adventních zvyků a obyčejů, jež se vztahovaly k  příslušným dnům 
v  kalendáři. Pojďme společně na pár chvil zavzpomínat a připomenout si, 
jak prožívali období adventu naši pra, pra... Děti se mohou těšit i na drobné 
vyrábění, takže ani tentokrát neodejdou domů s  prázdnou.  

Cíl: Připomenout dětem tradiční zvykosloví a prožít společně atmosféru 
adventu. 

Leden: Krásy zimy
Kde: V  místnosti Severu

Na dveře zaťukala paní Zima a přírodu pokryl bílý sníh. Skoro to vypadá, 
jako kdyby všechno živé usnulo. Ale je tomu opravdu tak? Kdepak! I v  zim-
ní přírodě můžete pozorovat spoustu zajímavého. Drobnými pokusy se 
seznámíme s některými vlastnostmi sněhu (vody). Připomeneme si, 
v jaké podobě a kde se můžeme s  vodou v  přírodě setkat a vysvětlíme si 
její funkci a význam, který na naší planetě má. Povíme si, jak se k  vodě 
chovali lidé za starých dob, a co máme dělat my, abychom si vodu zachovali.

Cíl: Seznámení s  významem vody a hlavními principy šetření vodou 
pomocí příběhu.  Vyzkoušet si vlastnosti vody pomocí jednoduchých 
pokusů.  Pokud nám bude počasí přát, tak i se sněhem.  

Únor: Návštěva u myslivce
Kde: V  místnosti Severu

Co dělají zvířátka v  zimě? Navštívíme s  dětmi „myslivce“, který nás prove-
de svým revírem. Zkusíme vystopovat zvířátka, která v  zimě nespí. Vy-
zkoušíme si odlít stopy ze sádry. Zastavíme se u krmelce a nabídneme 
zvěři, co má ráda, abychom jí pomohli přečkat nehostinnou zimu. Povíme si, 
čeho si můžeme v  zimním lese všímat.

Cíl: Seznámit děti se zvířaty, která jsou v  zimě aktivní. Naučit se pracovat 
s dalekohledem. Poznat stopy lesní zvěře a přiblížit techniku odlévání stop. 
Uvědomit si, jak můžeme být zvířátkům v  zimě prospěšní my.



JARNÍ TAJEMSTVÍ (březen, duben, květen)

A přišlo jaro! Čas obnovujícího se života přírody a nakročení k  nejdůleži-
tějšímu období zemědělství, létu. Rytmus tradičního venkovského spole-
čenství souzněl s  přírodními cykly, a když nastalo předjaří a probouzela 
se příroda, přišla doba na první polní práce a očekávání mláďat.

Březen: Vítání jara
Kde: V  místnosti Severu

Sluníčko už vykukuje zpoza mraku a těší se, jak svým teplem vytáhne 
kytičky ze země, probudí zvířátka a vnese život do všech rodin. Pojďme 
společně přivítat jaro. Povíme si, jak lidé oslavovali příchod jara v  dávných 
dobách a které zvyky byly s  oslavami spojené. Vyrobíme si Moranu a zaže-
neme zimu pryč. Navštívíme zvířecí rodinky s  jejich čerstvě narozenými 
mláďaty a povíme si, jak se můžeme o hospodářská zvířátka postarat a co 
nám za dobrou péči mohou nabídnout.

Cíl: Připomenout tradiční oslavy jara. Uvědomit si, jaké proměny jaro do 
přírody přináší a jak se projevují. Seznámení s  hospodářskými zvířaty a 
s  péčí o ně. 

Duben:  Putování po tvém městě
Kde: Ve městě

Dubnový program bude odlišný od ostatních měsíců. Vydáme se s dětmi 
na procházku po přírodě ve městě, na které si budeme všímat, jak i zde je 
možné objevit spoustu zajímavostí.  Na trase budou připravena různá sta-
noviště s úkoly pro děti. Samozřejmě se dozvíme plno zajímavostí, které 
se týkají našeho nejbližšího okolí.

Z důvodu vyšší časové náročnosti (cca 90 minut) bude cena navýšena 
na 45 Kč a kapacita programu omezena. Proto je nutné včas se objednat!!!

Květen: Mravenčí stezka
Kde: Venku v areálu Severu

Abychom se nesoustředili jen na zvířátka, která jsou na jaře vidět a slyšet, 
navštívíme jednoho velmi důležitého a významného živočicha. Ale pozor,
je velmi malý, takže musíme být opatrní, abychom mu neublížili.
Poznejme život mravenců, seznamme se s jejich pomocníky i nepřáteli 
a také s prostředím, ve kterém žijí. K čemu má mravenec tykadla? Kam 
vedou mravenčí silnice? Prozkoumejme mravenčí svět a nechme se inspi-
rovat především jejich pracovitostí a vzájemnou spoluprací.

Cíl: Vzbudit zájem o život mravenců, seznámit se s  jejich způsobem života 
a uvědomit si jejich význam v  přírodních ekosystémech. 



LETNÍ TAJEMSTVÍ 

Červen: Oslavy léta
Kde: Venku v  areálu Severu

V  červnu začíná letní období, které přináší dlouhý den a krátkou noc. Na 
červnový svátek Jana lidé slaví Svatojánskou noc, která podle starých 
legend přináší tajemství a kouzla. Bylinky natrhané tuto noc mají prý 
léčivou sílu. Společně zkusíme zjistit a vypátrat tajemství a kouzla někte-
rých bylinek. Zkusíme ochutnat čaj a další dobroty z  bylinek.  Abychom 
mohli bylinky používat, měli bychom se také naučit správně je sbírat a 
skladovat.

Cíl: Seznámit děti s  tradicemi léta se zaměřením na význam a využíván 
bylin. V  programu zařazen příběh, ochutnávky produktů z  bylin a výroba 
herbáře. 

-

V PÁTEK 8. LISTOPADU 2019 NEZAPOMEŇTE NA 
18. ROČNÍK KONFERENCE K EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ

KAPRADÍ
Více informací a přihlášky najdete od října na WWW.SEVER.LT

-

Výukové programy jsou dotované příspěvkem
Města Litoměřice

Děkujeme!
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