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DOLÁNKY U TURNOVA - Přehled programů
program

kde

čas

cena

poznámka

Blokový

MŠ + 1. třída

Čarovné bylinky

uvnitř i venku

2,5 hod.

60 Kč

4 - 6 let

Dlouhá cesta lososa

uvnitř

2 hod.

60 Kč

4 - 7 let

Na křídlech Modráska

uvnitř

2 hod.

60 Kč

4 - 7 let

Po stopách rysa

uvnitř

2 hod.

60 Kč

4 - 7 let

Putování s veverkou Zrzečkou

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

4 - 6 let, k objednání od května 2022

Semínko

uvnitř i venku

2,5 hod.

60 Kč

4 - 6 let, VIP TERMÍN: 2. - 6. 5. 2022

Tajemství netopýří jeskyně

uvnitř

2 hod.

60 Kč

4 - 7 let

Tetřívkův taneček

uvnitř

2 hod.

60 Kč

4 - 7 let

Z pohádky do Ráje

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Blokový

ZŠ I. 2. - 5. třída

Čarovné bylinky I.

uvnitř i venku

2,5 hod.

60 Kč

Českým rájem křížem krážem I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Dlouhá cesta lososa I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Na křídlech Modráska I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Po stopách rysa I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Putování s veverkou Zrzečkou I.

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

k objednání od května 2022

Semínko I.

uvnitř i venku

2,5 hod.

60 Kč

VIP TERMÍN: 2. - 6. 5. 2022

Tajemství netopýří jeskyně I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Tetřívkův taneček I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

Z pohádky do Ráje I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

uvnitř

2 hod.

60 Kč

k objednání od 23. 5. 2022

Expedice Drábovna II.

venku

4-5 hod.

100 Kč

7. -9. třída, součástí programu expozice

Expedice Příhrazské skály II.

venku

4-5 hod.

80 Kč

7. -9. třída

4. - 5. třída, k objednání od 23. 5. 2022

ZŠ II.

Blokový
Českým rájem křížem krážem II.
JEDNODENNÍ

ANOTACE programů
Čarovné bylinky - I.
Voňavý program plný známých bylinek ze zahrádek i parapetů, ale i těch i z divoké přírody. Dozvíme se co a kde roste, jak bylinky zpracovávat, využít,
co nám přinášejí. Součástí programu je výroba „svého“ čaje, který si děti odnesou sebou domů. Ochutnáme jedlé byliny, ale i čaje z čerstvě utržených
rostlin. Bylinky jsou kouzla, lék i radost. Program je vhodný pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, odehrává se venku i uvnitř.
Českým rájem křížem krážem I. - ii.
Pojďme společně poznávat krásy Českého ráje v domě přírody v Dolánkách. Na interaktivní vedenou prohlídku expozice domu přírody navážeme
zábavnou hrou, kde prověříme vaši pozornost a paměť.
Dlouhá cesta lososa - I.
Program děti seznamuje s našimi nejběžnějšími rybami a představí jim vzácnou a chráněnou rybu - lososa. Dozvědí se, čím je losos zajímavý a odlišný
od jiných ryb i co jej ohrožuje. Prostřednictvím her si pak děti projdou celý vývoj lososů i jejich putování z říček do moře a zase zpět k nám. Na závěr si
všichni vyrobí malé rybky a naučí se s nimi prima hru.
Expedice Drábovna II.
Exkurze za geologickými a archeologickými poklady do klidného skalního města Drábovna u Malé Skály. Poznáte stopy, které ve skalách zanechal zub
času, druhohorní živočichové či středověcí řemeslníci. Navštívíte i zříceninu skalního hrádku Drábovna.
Místo konání: program začíná a končí v Malé Skále. Součástí programu je prohlídka interaktivní expozice Domu přírody Českého ráje - celodenní výlet.
Expedice Příhrazské skály II.
Exkurze do jedné z nejhodnotnějších a nejatraktivnějších částí Českého ráje – přírodní rezervace Příhrazské skály. Zaměříme se na středověká sídla na
skalách, využívání jeskyní a převisů od pravěku do současnosti a fenomény, které křehkou krásu Českého ráje nejvíce ohrožují. Program začíná i končí
na parkovišti v Příhrazech.
Na křídlech Modráska - i.
Děti se promění v motýly a prostřednictvím navazujících her se seznámí s našimi nejběžnějšími druhy motýlů, jejich prostředím, potravou, stavbou těla
a především s jejich vývojem, který si děti projdou od nakladení vajíček až po vylétnutí nových motýlků. Na závěr si motýly netradiční technikou vyrobíme.
Po stopách rysa - I.
V programu se děti seznámí s rysem. Dozvědí se, co je to šelma, jaké šelmy u nás žijí a proč jsou v přírodě důležité. A především si všechny děti na rysy
zahrají, vyzkouší si svůj sluch i ostrý zrak a nakonec si vyrobí své rysí stopy.
Putování s veverkou Zrzečkou - I.
Chcete se dozvědět, jak poznáte, že ve vašem lese žije veverka? Vyzkoušíte si také, jak obtížně si veverka připravuje zásoby potravy na zimu a jak si
buduje svá hnízda. Dozvíte se, jaké prostředí veverce vyhovuje a co ji naopak ohrožuje. Jak můžeme my lidé vytvářet vhodnější prostředí i na našich
zahradách? A kde všude můžeme veverku pozorovat? Zapojte se společně s námi do zmapování výskytu veverek mobilem.

ANOTACE programů
Semínko - I.
V programu si prohlédneme a prozkoumáme různé druhy semínek. Zaměříme se na vzhled, tvar, velikost popřípadě chuť u jedlých druhů a detaily
semínek prozkoumáme pod lupou. Vyrobíme semínkové bomby. Zasadíme si vlastní semínko, které si děti odnesou sebou domů. Vrcholem programu je
hudební pohádka O Semínku, které nevědělo, kdo je.
Tajemství netopýří jeskyně - I.
Pomocí několika her se děti seznámí s opravdu velmi zajímavým způsobem života netopýrů. Naučí se, kde netopýr žije a jaké úkryty využívá, čím se živí
i jak loví svou potravu. A především si přitom důkladně potrénují svůj sluch. Na závěr si také vyrobí malého netopýra z papíru.
Tetřívkův taneček - I.
Děti se dozvědí, jak vypadá tetřívek, čím je zajímavý a proč někdy u ptáků vypadá samec jinak než samička. Zkusí poznat hlasy různých ptáků a zahrají si
na ptačí námluvy. Vyzkouší si, jak vypadá tetřívkův rok - od tetřívčího tokání na jaře, přes snášení vajíček, kuřata, co shání potravu, až po to, jak tetřívci tráví zimu.
Z pohádky do ráje - I.
Pohádkové postavy provedou děti dobrodružnou výpravou expozicí Českého ráje, budeme společně hledat indicie, díky kterým nahlédneme do pravěku,
prozkoumáme skalní útvary, sopky, projdeme přes lesy a louky a poznáme tam žijící zvířata a rostliny, necháme se okouzlit vodní říší, a nakonec se
vrátíme zpátky k lidem. Zvítězíme nad osmihlavou saní a zjistíme jaký poklad celou dobu hlídala?

STŘEVLIK, p.o.

objednání a informace
Dolánky u Turnova - tel. 778 701 688 (út - pá)
V případě, že se nedovoláte pište požadavky na e-mail: dolanky@strevlik.cz

www.strevlik.cz
www.facebook.com/strevlik

www.strevlik.cz
www.facebook.com/strevlik

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. je celostátní síť organizací
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Pro členská střediska
je Pavučina organizací hájící jejich společné zájmy vůči orgánům veřejné správy,
informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující také
společnou propagaci a finanční podporu. Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace je členem Pavučiny.

