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EVVO programy pro děti z mateřských škol 

 

Lektorka: Mgr. Blanka Dužíková (vystudovala obory Aplikovaná ekologie a 

Systematická biologie a ekologie na Ostravské univerzitě v Ostravě), rekvalifikační kurz 

Chůva pro děti do zahájení školní docházky 

Místo výuky: CVČ U Rosničky, Malenovice 

Děti přijedou do CVČ U Rosničky, popř. lektorka dojede do MŠ. Pro děti bude              

nachystáno zázemí a svačina. Výuka bude probíhat zážitkovou metodou         

v přírodě v okolí CVČ, v okolí MŠ, při nepřízni počasí ve vnitřních prostorách           
Obecního domu nebo v budově MŠ. Děti si vše osahají, ohmatají, popř.           
ochutnají, splní úkol a dostanou malý dáreček na památku. 

Lektorka dětem kreslí pracovní listy, peče perníčky. 

Programy jsou určeny pro děti středních a předškolních oddělení, doporučené          

programy pro nejmenší děti jsou označeny *. 

Cena za lekci je 25kč/dítě v případě konání v prostorách CVČ U Rosničky nebo            
v okolí. 

Cena za lekci, kdy lektorka dojede za dětmi do MŠ je 40 kč/dítě. 

 

 

Témata: 

1. Podzim v lesích a na polích 

Které plody a houby na podzim zrají? Jak si zvířata chystají zásoby na 
zimu? A kde zvířata zimují?  Nasbírané plody budou děti přiřazovat 

k listům stromů a k obrázkům zvířat, která se jimi živí, popř. si je ukládají 
jako zásoby na zimu.  

 

2. Procházka podzimním lesem 
Procházka buďto v Malenovicích nebo v okolí Frýdlantu, Lubna, .. podle 

volby a možností p. učitelky. Během procházky bychom s dětmi měli 
zastavení a povídání o všem zajímavém, co bychom viděli – barvy 

podzimu a proč se listy barví a pak padají, proč jehlice jehličnanů 



neopadají, jak se rostliny připravují na zimu, aj. Během cesty bychom 
s dětmi sbírali přírodniny, ze kterých by mohli např. následující dny 

vyrábět v pracovních činnostech (tipy a návrhy bych p. učitelce mohla 
dodat) v podstatě cokoliv. 

 

 
3. Houby našich lesů 

Co je houba, podhoubí, biotop, základní dělení hub dle jedlosti, otravy, 
zásady správného sběru a uchovávání hub. Pohybová aktivita, pracovní 

list a medové perníčky za odměnu. 
 

 

4. Základy první pomoci 
Lektorem je Bc. Richard Heczko, DiS., hasič a zdravotnický záchranář. 

S přednáškami pro veřejnost a pro děti v MŠ má bohaté zkušenosti. Již 
měl přednášku na CVČ U Rosničky, byla jsem velice spokojená. 

Děti dostanou obrázek panenky a na ten by nakreslily, zda již měly úraz, 

kde se poranily (orientace na lidském těle), zda jely k lékaři nebo jim 
zranění ošetřili rodiče. 

 
 

5. Zvěř v naší přírodě 

Spolupráce s MS Borová. 
Povídání o historii, tradicích a úloze myslivosti. Prohlídka, pohlazení 

paroží, kůží zvěře, obrázky zvěře a odlitky jejich stop. V případě zájmu a 
dobrého počasí možno vyjít s dětmi do terénu a zkusit si stopy odlévat 

(buďto v Malenovicích nebo na procházce v okolí Frýdlantu, Lubna, ..) 

 
6. Dítě a strom  

Identita dítěte a stromu jako dvou jedinců, rozpoznávání základních 
stromů naší krajiny, povídání, pracovní list a perníčky za odměnu. 

 
7. Ptáci naší přírody 

Povídání o drobných ptácích, o migraci, o těch, kteří na zimu u nás 

zůstávají a jak se přizpůsobili životu v zimní krajině. Náslech ptačího 
zpěvu, výroba krmítka, pracovní list. 

 
 



8. Pokusy s tekutinami 
Ideální pro nepříznivé počasí. Vhodné by bylo dětem do baťůžku přibalit 

náhradní oblečení (jen pro jistotu). Např. batikované mléko nebo 
duhovou sklenici, chromatografie, tajné vzkazy, aj. 

 

 
9. Zdobení vánočních perníčků 

Povídání o vánočním cukroví, kdo doma peče a jaké je neoblíbenější. 
Ochutnávka koření, které se k pečení používá, odkud pochází. Děti 

dostanou napečené perníčky, pytlíček s cukrovou polevou, zdobení a 
nazdobí si perníčky dle vlastní fantazie. Zdobené perníčky si děti 

odnesou domů. Pracovní list. 

 

10.Zdobení medových perníčků podle pohádky Boudo budko, kdo v tobě 
bydlí. * 

Vhodné pro nejmenší děti, pohádka s obrázky, zvuky, s pomocí lektorky a 
paní učitelky se děti pokusí cukrovou polevou nazdobit perníčky. Než 

zaschne poleva, děti nakreslí pro zvířátka Boudu na papírový pytlík. 

 

11. Pavouci  

Pavouků není třeba se bát! Povídání o pavoucích našich lesů i obydlí. O 

úloze v přírodě, o etologii, o způsobu tkaní sítě. Pohybová aktivita, výroba 
pavoučího jídla, děti společně utkají pavučinu, perníčky za odměnu. 

 
12. Hromnice 

První svátek jara - z chladné zimy zbývá menší polovina a příroda se 

pomalu začíná probouzet… Hromnice jsou svátkem nejen pohanským, 
ale také křesťanským. S dětmi si povíme o zvycích, které naši předkové 

dodržovali, o jejich významu a o pranostikách. Pro děti bude nachystán 
pracovní list  a domalovánka. 

 

 
 

 
 

 



13.Masopust 
Povídání o masopustu, význam a tradice. Děti budou moct ochutnat 

masopustní dobroty – jelita, jitrnice, chléb se solí, koblihy. Po takovéto 
svačince si děti vyrobí masopustní masku a tu si s sebou odnesou. 

 

 
14.Procházka zimní krajinou 

Před procházkou si děti nejprve vyslechnou pohádku o Srnečku 
Kopýtkovi s obrázky zvířat. Během procházky v krátkých zastaveních 

povídání dětem o úloze zimy – mrazu, sněhu, ledu – život pod sněhem a 
pod ledem. Pozorování stop zvěře v okolí krmelce, do kterého zvířátkům 

naložíme dobroty. Správné chování v zimní krajině. Pracovní list. 

 
 

 
15.Vynášení Morény 

Povídání o zvycích a pověrách na konci zimy. Předpřipravenou Morénu 

s dětmi dozdobíme a společně se naučíme básničku nebo písničku. Za 
pomoci hlasité písničky, bubínku a řehtačky Morénu vyprovodíme 

k potoku Satina (nebo jakémukoliv jinému vodnímu toku) a hozením do 
vody symbolicky vyprovodíme zimu. U potoku si připravíme létíčko a 

tímto si děti do MŠ symbolicky donesou jaro. 

  
 

16. Velikonoce 
Povídání o svátcích jara – propojení křesťanství a pohanství, pašijový 

týden, velikonoční zvyky a tradice u nás i v okolních zemích. Pro děti 

budou připravená: 
- keramická vajíčka nebo zajíci, které si budou moci nabarvit akryl. 

barvičkami 
- březové větvičky na výrobu metliček (místo pletené pomlázky) 

- nazdobit medové perníčky a vyrobit a nazdobit papírový košíček 
- vyrobit si papírový věneček z různě barevných papírových vajíček a 

mašliček 

 
 

 
 



17. Den Země 
přibližně okolo 20. dubna 

Pro děti bude připraven tematický program. Děti se hravou formou naučí 
něco nového a na památku si odnesou malý dárek. 

 

 
18. Procházka jarní krajinou 

Příroda se probudila, všude to kvete, voní, štěbetá a cvrliká.  
Procházka buďto v Malenovicích nebo v okolí Frýdlantu, Lubna, .. podle 

volby a možností p. učitelky. Děti si vyrobí malý „památníček“, v případě 
dostatečně vlhkého počasí lze zkusit odlít stopy zvířat. 

 

19. Motýli 
Povídání o motýlech s názornými obrázky a pohybovou aktivitou. 

Pozorování preparovaných motýlů pod lupou, tvorba krmítka pro motýly, 
pracovní list a perníčky za odměnu. 

 

 
20.Potok Satina 

Den s krásným počasím, nejlépe konec května, červen, dětem by bylo 
vhodné přibalit do baťůžku náhradní oblečení, kdyby se namočily. 

Na prostoru dostatečně široké mělčiny s množstvím kamínků a kamenů 

by děti chytaly a pozorovaly larvy chrostíků, jepic, blešivce a jiné vodní 
bezobratlé, popovídali bychom si o významu koloběhu vody, poté by 

mohly děti zkusit postavit mužíky z kamenů. 
Místo výuky: potok Satina (cca 25 min pěšky od CVČ U Rosničky), popř. 

jiný vhodný tok dle uvážení p. učitelky. 

 
 

 
 

  Těším se na děti i paní učitelky, 
     Mgr. Blanka Dužíková, lektorka a vedoucí CVČ U Rosničky, Malenovice 

                                                  tel. 724 144 368, blanka.duzikova@email.cz 
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