Semináře pro pedagogy
(MŠ, ZŠ a mimoškolních aktivit)

Nebaví vás učit pořád jen ve třídě? Hledáte nové aktivity a pomůcky pro práci s dětmi?
Pak právě pro vás tu máme semináře zaměřené na zpestření environmentální výchovy dětí.
.

Nejbližší termíny jsou uvedeny přímo u seminářů. Pro více než 10 zájemců je možné dohodnout si
vlastní termín u vás – ve vaší školní zahradě nebo blízkém přírodním prostředí.
.

Cena seminářů: 600 – 1000 Kč na učitele
Délka semináře: 4 – 8 vyučovacích hodin (á 45 minut)
Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová – zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201
5. 5. 2022 Hurá do terénu – LES: V terénu si vyzkoušíte praktické činnosti a didaktické hry o fungování lesního
ekosystému. Seznámíte se s lesními živočichy a ty nejmenší se naučíte správně odchytit a určit.
.

24. 5. 2022 Hurá do terénu – LOUKA: Přímo na louce si vyzkoušíte, jak lze pomocí jednoduchých her a dalších
praktických činností přiblížit zákonitosti života na louce dětem. Zkusíte si odchyt a určování bezobratlých.
.

2. 6. 2022 Hurá do terénu – VODA: Badatelská výuka se k vodě prostě hodí. Prozkoumáme toto prostředí
mechanicky, fyzikálně i chemicky. Naučíte se pracovat s pomůckami na odlovy a určování bezobratlých.
.

25. 5. 2022 Terénní praktikum – DO LESŮ A LUK: Jak hravě a badatelsky zkoumat nejběžnější přírodní
prostředí. Ukázky výukových programů, projektových aktivit , originálních pomůcek a odlovů bezobratlých.
.

11. 5. 2022 Hurá do zahrady: Zaměříme se na metody rozvíjející smyslové vnímání přírody i badatelsky
orientované vyučování. Odhalíme potenciál okolí vaší školy (pro pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele).
.

21. 6. 2022 Zahrada, která učí 1. stupeň: Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk,
matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme ukázky pomůcek, doporučíme literaturu a zdroje .
Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Některé semináře je možné hradit ze ŠABLON II pro školy nebo ŠABLON pro NNO.

