Společná dopolední přednáška
Ekocentrum TEREZA
Děti venku - ohrožený druh?
Potřebují dnešní děti hraní a učení venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro
zdravý rozvoj dětí? Má v dnešní době smysl nechat děti venku volně si hrát nebo se učit?
Neztrácí se tím drahocenný čas pro skutečný rozvoj dětí pod vedením učitele? Co o tom
opravdu víme na základě vědeckých výzkumů a zkušeností? Co můžeme udělat, aby dnešní
děti byly venku více? Pojďme společně nahlédnout, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z
něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry. Zmapujeme vliv a dopady učení
venku. Nahlédněme do škol, které již venku učí. Víc najdete na webu
www.ucimesevenku.cz. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství školy
za školou, která je volně ke stažení na www.ucimesevenku.cz/stahuji.

Programy pro MŠ
Stolístek - Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice
Ježek a jablíčka
Ježek nosí na zádech jablíčka, čmelák kouše, slimák je hlemýžď bez domečku a čáp nosí
děti? Tyto i další zaužívané představy se budeme snažit uvést na pravou míru. Program
probíhá na zahradě ekocentra nebo mateřské školy. Postupně se budeme věnovat
jednotlivým živočichům a prozkoumáme, jestli by našli na zahradě dost potravy a úkrytů.
Ukážeme si, jak vypadá čmelín, naučíme se pozorovat čapí hnízda, nebo si na vlastní kůži
vyzkoušíme, jak se čmelák brání před nebezpečím. Nakonec si děti vyrobí domečky pro
ježky, které mohou umístit na zahradě své školky a pozorovat, jestli se tam někdo nastěhuje.
Ekocentrum TEREZA
HRA A PŘÍRODA - NEJLEPŠÍ UČITELKY (nebo JAK ROZVÍJET DĚTSKOU HRU
VENKU)
Objevme katalog hraček, výukových pomůcek i učeben, které nabízí příroda. Zdarma, každý
den. Stačí vyrazit ven. Sdílejme nápady, jak proměnit okolí školky v laboratoř, ateliér,
knihovnu i dílnu. Otestujme nápady pro předškoláky i nejmenší badatele. Ukažme si, kde i v
betonové džungli zdarma získat hračky a pomůcky, jaké vybavení ven se nám osvědčilo.
Zažijme různorodost objevů, tvoření i svobodného hraní venku. Inspirujte se, co s dětmi
objevovat, tvořit a jak žasnout celý rok. Víc o hře a učení venku najdete na webu
www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz

Programy pro ZŠ
Ekocentrum TEREZA
UČÍME SE VENKU (vhodné pro 1. stupeň ZŠ)
Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického i
fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky,
motivaci k učení i vztahy ve třídě. Otestujeme aktivity do různých předmětů i ročníků.
Odhalíme principy učení venku, které je dobré respektovat. Možná zbouráme i řadu
překážek, které na cestě ven máte. Zjistíte, jaké vybavení do terénu se nám osvědčilo.
Chcete pomůcky pro tvoření i učení zdarma? Ukážeme si, co vše je možné si lehce venku s

dětmi vyrobit. Mnoho si vyzkoušíte na vlastní kůži. Víc o učení venku najdete na webu
www.ucimesevenku.cz.
Jiří Hruška
lektor a mentor v oblasti mimoškolního vzdělávání a výchovy
Různé příležitosti k učení se v okolí školy (vhodné pro 2. stupeň ZŠ)
Prostředí v okolí školy nabízí velké množství podnětů k učení se v místě, které žáci důvěrně
znají. Má to své výhody. Pokud žáci mohou zapojit všechny své smysly, zkušenosti a
schopnosti, je pro ně učení zajímavější a podnětnější. Z místních systémů se pak mohou
posouvat do vyšších regionů (okresu, kraje, státu, Evropy i světa). Na tomto principu se žáci
mohou učit přírodovědu, fyziku, chemii, zeměpis, ale i dějepis, matematiku a jiné předměty.
Společně si některé přístupy vyzkoušíme a rozebereme. Samozřejmě budeme vycházet z
toho, co nám bude nabízet roční doba a prostředí v okolí Ekocentra Paleta. Jinými slovy
budeme společně zkoušet „Místně zakotvené učení“, kdy se často i učitel mnohdy naučí
spoustu nových věci společně se žáky.

