Název projektu
Stručný popis projektu

Ekologické výukové programy Zážitková pedagogika, školní výlety, - Kozodoj
Praktická výuka v terénu spojuje zábavné poznávání a pobyt v přírodě. Je vhodná pro všechny typy škol. Ekologické výukové
programy (EVP) pomáhají zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí.
EVP na Kozodoji je několika hodinový blok (podle věku skupiny a zvoleného programu) ekologicky a přírodovědně zaměřených
aktivit, který dětem přibližuje přírodu, zvířata a vzbuzuje u nich přirozenou touho po poznání. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové
vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci v souvislostech.

Cíl projektu

Napomáhat zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. Posilovat u
mladé generace přirozenou touho po poznání. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět
věci v souvislostech.

Téma

Široký výběr témat lze je najít na http://kozodoj.cz/skoly/













Bylinková mýdla hravě, zdravě
Co se ukrývá za vůní chleba
Do přírody pro bylinky
Ekologie a farmářův rok
Farma a hospodářská zvířata
Jak vznikají zdravé potraviny
Kdo vyrábí mléko, jednoduchá výroba sýru
Kovářova dílna
O čem mě vyprávělo dřevo v lese
O vlně a ovcích

Organizátor
Partneři
Náklady

Na farmě se žáci potkají s jednotlivými druhy hospodářských zvířat a jejich rodinami. Dostanou se do bezprostřední blízkosti
zvířat, mnohá si budou moci pohladit. Zjistí například jak se dojí mléko z krávy či kozy, proč se říká vepřové, skopové a hovězí
maso
Kozodoj z.s., Rolavská 538/56, Karlovy Vary
Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství
KK – doprava, cena za EVP/žák je 80,- Kč až 100,-Kč dle zvoleného typu programu

Cílová skupina / počet
Termín / délka
Publicita

Školy všech typů, DDM min.15 dětí až 100dětí + pedagogicý doprovod
Dle zvolené nabídky, základní nabídka trvá 2 hodiny, s doplňkovými nabídkami až 4 hodiny
KK – po absolvování vydá TZ včetně zpětné vazby od škol, www.kozodoj.cz ČS.Rozhlas beseda

Poznámka / vybavení

Školám nabízíme následující eko-výchovné aktivity, které navazují na školní osnovy a doplňují výuku EVVO.
Zázemí: areál ekofarmy, učebna, sociální zázemí
Ekologické výukové programy: Probíhají v terénu od března do konce října. Na požádání je možné domluvit i jiné roční období.
Jde o zábavné, interaktivní, dvouhodinové bloky na různá eko - výchovná témata.
Výlety: Spojte v období závěru školního roku eko-výchovu se školním výletem. Žáci si u nás mohou opéci buřty, svézt se na
koních a prožijí příjemný den.
Besedy:Pro zimní období nabízíme možnost besedy s žáky přímo ve třídě. Budeme si s dětmi povídat o zvířatech a ekologii a
přivezeme si s sebou zajímavé nástroje a předměty z farmy.

