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V rámci projektu „Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření“ 
reg. číslo 100066826 

Je velmi důležité nabídnout dětem a mládeži přístup ke včelám, poskytnout jim informace, 
zkušenosti a prožitky a motivovat je k ochraně včel a potenciálně ke včelaření. Společnost pro 
Lužické hory si pro Vás připravila vzdělávací workshop pro pedagogy na téma „Tajuplný svět hmyzu 
– aneb co víme nejen o včelách“, který se bude konat v Multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou. 

 

P R O G R A M 
Vzdělávací workshop pro pedagogy – „Tajuplný svět hmyzu – aneb co víme nejen o včelách“ 

7.3.2012, Multifunkční centrum v Hrádku nad Nisou 
9.00 – 14.30 hodin 

9.00 – 9.15 hodin 

Zahájení workshopu 

 
9.15 – 9.45 hodin 

Prezentace projektu „Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření“ – co vše 
je připraveno pro MŠ a ZŠ                                                                            
Ing. Romana Cermanová, Společnost pro Lužické hory 

 
9.45 – 12.15 hodin 

„Ze života včel“ 

• originální potřeby včelaře 

• včelí úl – prezentace života v úlu 

• dílničky a hry pro skupiny dětí 

• literatura s nápady na aktivity v MŠ 

• nápady pro vytvoření vlastních pracovních materiálů 
Beate Müeller - odborný externí lektor, Německo 

 
12.15 – 13.00 hodin 

Společný oběd (pro účastníky hrazen v rámci projektu) 

 
13.00 – 13.45 hodin 

"Tajemství života vážek, brouků a motýlů" - co by děti o světě hmyzu měly vědět a jak jim to sdělíme. 
Mgr. Martin Waldhauser, CHKO Lužické hory 

 
13.45 – 14.30 hodin  

Pracovní listy pro práci s dětmi v MŠ a ZŠ, včelí naučná stezka                                                                      
 Ing. Šárka Zbořilová, STŘEVLIK 

 
 
Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály a občerstvení. 
Německý příspěvek bude tlumočen. 
 
Účast na workshopu je zdarma. 
 
Kapacita přihlášek je omezená. 
Přihlášky, prosím, posílejte nejpozději do: 29.2.2012. 


