Nabídka programů na Zahradě Dobromysl v Záměli
Obecné informace
Počet dětí: Jedna výuková skupina min. 5 – max. 25 dětí
Pedagogický doprovod: Doporučujeme doprovod minimálně jednoho pedagoga na 10 žáků.
Zodpovědnost za žáky nese plně pedagogický doprovod, zaměstnanci Sdružení SPLAV, z.s.
odpovídají pouze za výukový program.
Oblečení: Prosíme zohledněte, že program probíhá venku a podle aktuálního počasí
doporučte žákům vhodné venkovní oblečení na práci a delší pobyt venku a také
nepromokavou obuv.
Cena programu: Cena za jedno dítě/žáka je 60,- Kč. Pedagogický doprovod zdarma.
V případě, že se budete účastnit nabízeného cyklu 4 programů (Rok v přírodní zahradě) bude
cena zvýhodněna - za jednoho žáka 200Kč.
Cena zahrnuje lektorský program včetně podpůrných materiálů a slouží k podpoře provozu
Zahrady Dobromysl. Dále pro vás zajistíme pitný režim.
K financování našich programů můžete využít finanční prostředky ze Šablon MŠMT.
Délka trvání programů: Samotná délka programu je přibližně 2 h, ale je třeba počítat
s minimálně hodinou navíc na přestávky.
Náš tým: Lektorka ekologických výukových a zahradně terapeutických programů, zahradní
terapeutka a zahradnice.

Programy pro ZŠ
Jednorázové programy – 2h
1. a i 2. stupeň ZŠ
•
•
•
•
•

Bylinkové firmy
Přírodní zahrady
Zahradní poklad – Kompost I.
Zahradní poklad – Kompost II.
Zahrada všech smyslů

Pouze 1. stupeň ZŠ
•

Trosečníci

Celoroční cyklus – 4 x 2h
•

Rok v přírodní zahradě - Jaro v přírodní zahradě, Léto v přírodní zahradě, Podzim
v přírodní zahradě, Zima v přírodní zahradě

Bylinkové firmy
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci poznají chutě a vůně min 10 bylinek a možnosti
jejich využití.
Obsah: Žáci se seznámí s léčivými účinky bylin a
možnostmi jejich použití. Byliny si prohlédnou, očichají a
ochutnají ve formě nálevů. Pak založí „firmu“ a vytvoří si
vlastní čajovou směs, kterou představí ostatním.
Činnosti a metody: Smyslové vnímání, diskuse, práce
s textem, spolupráce ve skupinách, výroba bylinné směsi,
prezentace před ostatními spolužáky.

Prírodní zahrady
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci se seznámí s principy přírodních
zahrad. Vyzkouší si navrhnout zahradu a poznají
užitečné živočichy, kteří se v přírodní zahradě
mohou zabydlet.
Obsah: Žáci se dozví, proč je dobré mít vlastní
zahradu a jak se na ní dá hospodařit v souladu
s přírodou bez používání chemických
prostředků a hnojiv. Formou deskové hry se
naučí navrhnout vlastní zahradu a dozví se
zajímavé informace ze života užitečných
živočichů. Získané informace si ověří v naší
přírodní zahradě.
Činnosti a metody: Kooperativní hra, spolupráce ve skupinách, diskuse, poznávání živočichů
v zahradě i v přírodě, pohybové i vzdělávací aktivity v zahradě.

Zahradní poklad-kompost I.
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci se seznámí s různými typy půd a s
principy kompostování. Vyzkouší si, jak se voda
vsakuje do různých typů půd. Naučí se, které
materiály jsou a které nejsou vhodné do
kompostu.
Obsah: Žáci se dozví, proč je dobré mít zahradní
kompost, jak a z čeho se dělá a k čemu je dobrý.
Formou pokusu se seznámí z různými typy půd a
jejich fyzikálními vlastnostmi. Sami si vyzkouší,
jak funguje kompostovací záhon.
Činnosti a metody: Spolupráce ve skupinách,
diskuse, praktické vzdělávací aktivity v zahradě.

Zahradní poklad-kompost II.
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
(Pozn.: Program navazuje na program Kompost I., ale lze jej objednat i samostatně).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci se seznámí s kompostem a
s organismy, kteří v něm žijí. Naučí se, které
materiály jsou a které nejsou vhodné do
kompostu a dozví se základní principy
kompostování.
Obsah: Žáci se dozví, proč je dobré mít zahradní
kompost, jak a z čeho se dělá a k čemu je dobrý.
Kompost prozkoumají se lžící a lupou a budou
objevovat organismy v něm žijící.
Činnosti a metody: Spolupráce ve skupinách,
diskuse, poznávání organismů žijících
v zahradním kompostu, praktické vzdělávací aktivity v zahradě.

Zahrada vséch smyslů
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci si vyzkouší, jak fungují všechny jejich
smysly v přírodní zahradě.
Obsah: Žáci se seznámí s přírodní zahradou
pomocí všech svých smyslů. Program je
zaměřen prožitkově a relaxačně. Žáci budou
chodit bosí, ochutnávat, čichat, prohlížet,
poslouchat a hmatat na různé předměty a
rostliny v zahradě.
Činnosti a metody: Kooperativní hry,
spolupráce ve skupinách, pohybové a
prožitkové aktivity v zahradě.

Trosécníci
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
2 hod
venkovní program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci budou formou hry vystaveni
problémové situaci a budou hledat kreativní
řešení.
Žáci se seznámí se základními druhy léčivých
bylin a různými způsoby jejich použití.
Obsah: Žáci se ocitnou na „neznámém
ostrově“. Spolu s průvodcem ho
prozkoumávají, hledají si vodu, jídlo,
překonávají překážky. Naučí se poznávat
základní druhy bylin. Ochutnají je syrové i v
léčivém čaji. Vyzkouší si jednoduchou
zahradnickou činnost.
Činnosti a metody: Zapojení různých smyslů při poznávání rostlin, pohybové aktivity,
kooperativní hry, poznávání rostlin na zahradě a v přírodě, samostatná práce se zeminou a
semeny.

Rok v prírodní zahradé
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
venkovní programy
cyklus 4 programů v přírodní zahradě v průběhu všech ročních období
Cena jednotlivých programů je 60 Kč/dítě. V případě objednání celého cyklu je celková cena
200 Kč/žáka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: Žáci se seznámí s principy přírodních zahrad, vybudují si kladný vztah k rostlinám a půdě,
získají nápady a náměty, jak se dá zabavit na zahradě a dozví se, jak fungují zahradní
ekosystémy. Naučí se základy péče o přírodní zahradu a také jednoduché způsoby zpracování
úrody.
Obsah: Žáci se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat, jak si vybrat
vhodné květiny, byliny, keře a stromy. Seznámí se i s užitečnými živočichy, kteří mohou na
zahradě pomáhat. Budou se věnovat sezonním pracem. Naučí se set, sázet, plet, okopávat.
Budou pracovat se zahradním nářadím. Naučí se zpracovávat úrodu ze zahrady. Součástí
programů budou také tvořivé činnosti.
Činnosti a metody: Hry, činnosti rozvíjející poznání, práce s půdou, jednoduché zahradnické
práce, tvořivá práce s přírodním materiálem, poznávání živočichů v zahradě i v přírodě,
pěstitelské práce.

1. Jaro v prírodní zahradé
Cílová skupina: ZŠ
2 hod
venkovní program, doporučený měsíc: březen-květen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: Žáci se budou věnovat jarním zahradnickým činnostem. Například přípravě záhonů
nebo truhlíků. Naučí se poznávat různá semena a zasejí si např. salát, ředkvičky, dýně nebo
fazole. Seznámí se s různými projevy jara a s probouzející se přírodou.

2. Léto v prírodní zahradé
Cílová skupina: ZŠ
2 hod
venkovní program, doporučený měsíc: červen-srpen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: Žáci se budou věnovat potřebným zahradnickým činnostem. Například sklizni bylinek,
ovoce a zeleniny v letní zahradě. Společně připraví zdravou svačinu a také bylinkový čaj nebo
osvěžující nápoj.

3. Podzim v prírodní zahradé
Cílová skupina: ZŠ
2 hod
venkovní program, doporučený měsíc: září-listopad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: Žáci se dozví, jaký význam má vlastní zahrada, prozkoumají její přírodní podmínky
(půdu, vodu, slunce…), pochopí význam a fungování kompostu, poznají užitečné půdní
živočichy. Budou se věnovat sklizni úrody a vyrobí si jablečný mošt nebo kompot.

4. Zima v prírodní zahradé
Cílová skupina: ZŠ
2 hod
venkovní program, doporučený měsíc: listopad-březen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: Žáci si naplánují, co by si chtěly příští rok na zahradě vypěstovat. Formou deskové hry
si naplánují, jaké ovocné stromy a keře by se hodily na zahradu. Vyrobí společně závěsné
krmení pro ptactvo a dozví se, jak se příroda ukládá ke spánku a jak živočichové zimu
přežívají.

Kontakt:
Zahrada Dobromysl, Záměl 51
Mgr. Petra Formánková
petra@sdruzenisplav.cz
+420 731 572 619
fb: Zahrada Dobromysl

