NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018/2019
pro MŠ a první stupeň ZŠ
KORÁLOVÝ ÚTES aneb

ZA TAJEMSTVÍM LESNÍCH SKŘÍTKŮ

NEMO SE NAŠEL
Jak vypadají naživo hrdinové pohádkového
příběhu? Už jste se někdy schovávali v sasankách?
Popovídáme si o obyvatelích korálových útesů
a seznámíme se s nimi zblízka. Součástí programu
je také prohlídka mořských akvárií.

Les, to nejsou jen stromy, ale i keře, květiny
a hlavně zvířátka. Nenásilnou formou seznámíme
děti s běžnými obyvateli lesa a naučíme je, jak se
správně chovat, pokud je chtějí navštívit.

O ČEM SNÍ PROTINOŽCI
HRÁTKY SE ŠELMAMI
Vidíte jako rys? Už jste někdy stopovali vlka?
Hravou formou se seznámíme s nejznámějšími
šelmami, jejich způsobem života a zajímavými
schopnostmi.
Program
lze
doplnit
cca třicetiminutovou procházkou, na které si děti
prohlédnou některé šelmy naživo.

PROČ PLAZI JAZYK PLAZÍ
Mění opravdu chameleon barvu? Jsou hadi slizcí?
Společně nahlédneme do světa plazů a pokusíme
se vyvrátit mýty, kterými je tato zajímavá skupina
zvířat opředena. Součástí programu je přímý
kontakt se živými zvířaty.

U NÁS NA STATKU
Víte, k čemu se používá lamí vlna nebo pštrosí
peří? A jaká zvířata chovají lidé v různých koutech
světa? Během programu se seznámíme s běžnými
hospodářskými zvířaty u nás a nakoukneme i
do chlévů a stájí jiných kontinentů. Děti budou mít
možnost pohladit si živá zvířata.

Víte, kdo vítá v poušti každý nový den? A kdo byli
rodiče prvního ptakopyska? Vypravíme se
společně do snového světa australských pověstí,
mezi neobvyklá zvířata a seznámíme se s přírodou
na druhé straně Země.

EXPEDICE DO AFRIKY
Co je potřeba k přežití na poušti? Jaká zvířátka
vlastně žijí v pralese? V tomto programu společně
vyrazíme na expedici do Afriky a prozkoumáme její
tajemství. Součástí programu je přímý kontakt
se živými zvířaty.

ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Jsou polární krajiny zcela bez života? Jak přežít
v teplotách kdy doslova tuhne krev v žilách?
Vydáme se na průzkum oblastí, kde vládne zima a
leží věčný led a sníh. Zjistíme, jak tráví den tučňáci
nebo jak loví lední medvědi

ZVUKY NOCI
Na jaká zvířata můžeme narazit v přírodě
po setmění? Poznáte tyto živočichy po hlase?
Bojíte se v nočním lese? Seznámíme se se životem
netopýrů či jezevce. S některými zvířaty se
seznámíme osobně.

Vstupné do zoo pro školní skupiny je
50 Kč na žáka. V této částce je zahrnut
i výukový program. Pedagogický
doprovod má vstup zdarma.
Kapacita sálu vzdělávacího centra je
30 dětí.
Program trvá přibližně 60 minut.

FERDA A TI DRUZÍ
Jak se dorozumívají včely? Umíte spolupracovat
jako mravenci? Spolu s dětmi se vydáme
za tajemstvími hmyzího světa. Průvodci nám
budou mravenec Ferda, brouk Pytlík a mnoho
dalších. Součástí programu je kontakt s živými
zvířaty.

BAREVNÁ PEŘÍČKA
K čemu je dobré ptačí peří? Zpívají všichni ptáci
stejně? Společně nahlédneme do barevného
ptačího světa. Nebudou chybět naši ani exotičtí
ptáčci. Postavíme si hnízdo, vyzkoušíme si, jaké je
to mít zobák a mnoho dalšího.

NAŠI CHLUPATÍ PŘÍBUZNÍ
Dokázali byste žít v opičí tlupě? Přijďte si
vyzkoušet dovednosti, které opice potřebují každý
den. Seznámíme se s opicemi chovanými v zoo,
povíme si něco o jejich životě a nahlédneme
pod pokličku v jejich kuchyni.

Programy označené piktogramem
autíčka je možné realizovat i u vás
ve škole. Cena je pak 30 Kč za žáka +
náklady na dopravu lektora.
Programy si rezervujte v dostatečném
předstihu prostřednictvím e-mailů
vzdelavani@zoo-hodonin.cz
nebo
vyuka@zoo-hodonin.cz
nebo
na telefonech 724 024 096 nebo
724 298 998.
Aktuální změny a nové programy
najdete na www.zoo-hodonin.cz .

Pro zpestření návštěvy zoo můžete také
využít pracovní listy. Stačí si je předem
objednat na uvedených kontaktech a pak si
je vyzvednout na pokladně při příchodu
do zoo. V ceně vstupného tak od nás
obdržíte pracovní list pro každého žáka
a autorské řešení.

