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

reg. číslo 100066826 

Vzdělávací workshop pro pedagogy 

„Novinky a zajímavosti ve světě včel a hmyzu“ 
11.4.2013  9.00 – 14.45 hodin 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, www.strevlik.cz 

           

PROGRAM: 
9.00 – 9.15 hodin 

Zahájení workshopu + 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 

 
9.15 – 10.45 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 

 
11.00 – 12.30 hodin 

„V říši obrů“ 
- nový celoroční projekt pro MŠ a 1.st. ZŠ, tentokrát s hmyzí tematikou 
- představení práce s kalendářem a metodikou 
- praktické náměty a inspirace na různé hry a další aktivity na téma hmyz 

Mgr. Jana Modrá 
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12.30 – 13.15 hodin 

Společný oběd (pro účastníky hrazen v rámci projektu) 

 
13.15 – 14.00 hodin 

„Včelí pohádka“ + minidílnička – jak si z různých běžných předmětů vytvořit loutku 
Jarmila Enochová, divadlo Rolnička 

 
14.00 – 14.45 hodin  

„Seznámení s včelí naučnou stezkou“ 
Mgr. Jana Modrá                                                                 

 
 
 
 

• Účast na workshopu je zdarma 
• Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály a občerstvení  

+ pracovní kalendář včetně příručky v hodnotě 250,- zcela zdarma 
• Německý příspěvek bude tlumočen 
• Kapacita míst je omezená, přihlášky, prosím, posílejte nejpozději do 2.4.2013  

na e-mail: splh3@centrum.cz  
 
 

 

 


