Česká společnost pro ochranu netopýrů
zve na

Instruktážní seminář
k výukovému programu pro MŠ
„Školka vzhůru nohama
aneb na návštěvě u netopýrů“

PRAHA: úterý 22. listopadu 2016 od 9:00 hod.
(velká přednášková místnost SEV Toulcův dvůr, Kubatova 32/1,
Praha 10 – Hostivař)
BRNO: středa 23. listopadu 2016 od 9:00 hod.
(přednáškový sál vzdělávacího centra Otevřená zahrada
Nadace partnerství, Údolní 33, Brno – střed)
Seminář je určen zejména učitelům mateřských škol, ale také pracovníkům
ekocenter a dalších organizací věnujících se práci s předškolními dětmi.

Program:
9:00 – 9:45 Netopýři a ekologická výchova:
základní informace o životě netopýrů, příčinách jejich ohrožení a možnostech
ochrany, netopýři jako modelová skupina pro ekovýchovu, ukázka ochočených
netopýrů - RNDr. Petra Schnitzerová, PhD. / Mgr. Eva Cepáková, PhD. (ČESON)
9:45 – 10:00 Přestávka s drobným občerstvením
10:00 – 11:45 Pracujeme s výukovým programem:
podrobné seznámení s EVP, aktivní zapojení účastníků, výroba netopýra
z ponožky, prezentace knížky pro děti "Netopýří chmýří" a náměty na další
doplňující aktivity – Mgr. Lenka Bartoničková (ČESON, Lipka - školské zařízení
pro environmentální vzdělávání), Veronika Komorousová a Martina Iblová
(autorky knížky Netopýří chmýří)
11:45 - 12:00 Diskuse a závěr semináře
Účast na akci včetně občerstvení je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o
absolvování semináře, publikaci Lucčino první dobrodružství a výukový balíček
k programu.
Výukový program
Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů:
připravila Česká společnost pro ochranu netopýrů
je určen pro děti ve věku 3 – 6 (7) let
seznamuje s životem a ochranou netopýrů formou interaktivního
pohádkového vyprávění, her a tvoření, kterými děti provází postava
netopýřice Lucky
výukový balíček obsahuje podrobnou metodiku, pomůcky pro hry a
tvoření (laminované obrázky, puzzle netopýřích úkrytů, siluety netopýrů
atd.), CD s doprovodnou prezentací k příběhu, nahrávkami hlasů
netopýrů a dalšími doplňkovými materiály
celková délka programu: 75 min. (60 min program + 15 min výtvarná
činnost s dětmi, navíc obsahuje náměty na další hry k upevnění
získaných znalostí)

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškových místností je třeba se na
semináře předem přihlásit, a to nejpozději do 16. listopadu 2016
prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Olga Růžičková, u níž můžete
obdržet
případné
doplňující
informace:
olga.ruzickova@email.cz,
tel.: 777 750 110

Seminář je realizován v rámci projektu finančně
podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
Projekt nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

