
POZVÁNKA 

Představíme Vám vybudované přírodní zahrady a ověřené prvky, včetně jejich didaktického využití pro aktivity s dětmi,

pomůcky a metodiky. Získáte náměty na aktivity s dětmi v MŠ.

Datum konání: 20. září 2018

Čas konání: 08:00 – 16:30 hodin

Místo konání: Přírodní zahrada MŠ Primátora Hájka Uherský Brod, Ekocentrum Karpaty Nová Lhota

Program:

Obsah: Praktické příklady činností s dětmi na školní zahradě, včetně metodik a pomůcek.

Doporučené prvky a jejich didaktické využití pro výuku různých předmětů. Co je

přírodní zahrada, princip při zakládání a údržba. Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe.

Podkladové materiály: Všichni účastníci získají metodický materiál o problematice  přírodních zahrad.

Organizační doporučení: S sebou přezůvky, pohodlný oděv a obuv do terénu s přihlédnutím na aktuální počasí (akce

proběhne převážně v zahradách), dle potřeby vodu na pití a drobnou svačinku.

Registrace nejpozději do: 24. srpna 2018 na níže uvedeném odkazu, kapacita míst je omezena na max. 30 osob

Možnosti přihlášení:

V rámci této akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které budou následně zveřejněny na webových stránkách projektu Místní akční plán

ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

TOULAVÝ AUTOBUS DO 

PŘÍRODNÍCH ZAHRAD

R E G I S T R A Č N Í  F O R M U L Á Ř

Čas Bod programu

08:00 ◄ Společný odjezd autobusem z parkoviště u Zimního stadionu v Uherském Hradišti

09:00 – 11:00 ◄ Exkurze v MŠ Uherský Brod (lektor: Andrea Gahurová)

11:00 – 12:00 ◄ Přejezd do Nové Lhoty

13:00 – 14:00 ◄ Oběd Hotel Háj Nová Lhota

14:00 – 15:00 ◄ Exkurze Ekocentrum Karpaty Nová Lhota (lektor: Marie Petrů)

15:00 – 16:30 ◄ Společný příjezd autobusem na parkoviště u Zimního stadionu v Uherském Hradišti

Tato akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649,

spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu

https://docs.google.com/forms/d/1y4OJphJBG6LwCHyfj9lf02fd0F_Zs7PnaS6FbpWw_6U/edit
http://www.hotelhaj.cz/

