Název projektu
Stručný popis projektu

Ekologické výukové programy Zážitková pedagogika, školní výlety, -ekocentrum Kozodoj
Pro MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme ekologické výukové programy (zážitkové exkurze) do ekocentra Kozodoj, které je druhým největší
ekocentrum svého druhu (rozmanitostí zvířat a nabízenými aktivitami) v ČR.
Malebná krajina, kontakt se zvířaty a moderní vyučovací principy vytvářejí z Kozodoje hojně navštěvované centrum.
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 touhu 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 žáka 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/
Hlavní nabídka:
 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
 Barvíme tím co roste v přírodě
 Kovářova dílna
 O čem mě vyprávělo dřevo v lese
 O vlně a ovcích
Doplňková nabídka: opékání špekáčků u ohně, malování říčních kamenů, ekohra pro celou třídu, svezení na koních max. počet
dětí 40
Na farmě se žáci potkají s jednotlivými druhy hospodářských zvířat a jejich rodinami. Zjistí například jak vzniká mléko, proč se
říká vepřové, skopové a hovězí maso, z čeho jsou rohy a kopyta, proč má vajíčko skořápku, jak vyrobit domácí mýdlo, zpracovat
vlnu, upéct chleba či rozpoznat zvuky dřeva v lese.

Organizátor
Partneři
Náklady
Cílová skupina / počet

Kozodoj z.s., Rolavská 538/56, Karlovy Vary tel:608 981 814
Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství
KK – doprava,
Cena za EVP/žák je od 80,- Kč do 100,-Kč dle zvoleného typu programu.
Cena doplňkové programy od 20,-Kč do 50,-Kč a nejsou součástí základní ceny programu.
Školy všech typů, DDM min.12 dětí až 100 dětí + pedagogický doprovod

Termín / délka
Publicita
Poznámka / vybavení

Od března do listopadu, doba trvání programu dle zvoleného nabídky. Základní nabídka trvá 2,5 hodiny, s vybranými
doplňkovými nabídkami (opékání, ekohra) může trvat až 4 hodiny
www.kozodoj.cz www.facebok.com/farma.kozodoj/
Pevná obuv. Rádi přijmeme suché pečivo, mrkve či jablíčka jako pamlsky pro zvířata

