
  
 

 
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky z rozhodnutí ministra 
životního prostředí.  
 
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 
 

 

NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ  
pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 

JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍME? 

Ekodomov je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy a nabízí ekologické výukové 
programy (EVP) určené pro děti z mateřských škol i z I. a II. stupně základních škol. Zpravidla je realizujeme 
v Praze a okolí, po domluvě se ale rádi vydáváme i do vzdálenějších míst, kde většinou pomáháme 
s vytvářením náplně projektových dnů.  

Naše programy jsou založené na principech zážitkové a přírodní pedagogiky a jsou interaktivní. Vycházejí  
z praxe a reagují na současné problémy. Řešíme například následující témata: třídění a předcházení vzniku 
odpadu, bioodpad, kompostování, kvalita půdy a nedostatek vody. „Výuku“ do třídy přesouváme pouze  
v případě (velmi) nepříznivého počasí, jinak jsou všechny aktivity vymyšlené tak, aby mohly být realizovány 
přednostně venku. Díky dlouholetým zkušenostem z lesní školky a z kroužků Malého průzkumníka přírody 
víme, jak tam s dětmi různého věku smysluplně trávit čas a zároveň tak naplňovat RVP. Doufáme, že vás 
právě v tomto směru budeme inspirovat a během všech programů je proto možné aktivní zapojení 
pedagogů.  

 KDYBY JSOU CHYBY 

Také jste si mysleli, že pod zemí je jenom tma? A přáli byste si nahlédnout do tajemného světa půdních 
rozkladačů, havěti, bez níž bychom neměli živou půdu (ani bujné rostliny)? Napadlo vás, že byste si ve 
školce mohli sami něco vypěstovat, a to i v případě, že vůbec nemáte zahradu? Přemýšleli jste, že byste si 
pořídili vermikompostér – žížalí farmu, díky níž byste mohli začít za pomoci žížal kompostovat přímo ve 
třídě? Zajímalo by vás, jak se v průběhu ročních období proměňuje vaše nejbližší městská divočina a kdo v 
ní žije? 
Pokud jste na předchozí otázky odpovídali převážně ano, přestaňte snít a ponořte se do naší nabídky, díky 
níž dokážete svá přání zrealizovat!   



 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

PŮDOHRANÍ 

Vstupme společně do tajemné 
podzemní říše a zkusme 
poodhalit její skrytá zákoutí. Kde 
se nachází? Kdo ji obývá? Jak se 
jejím obyvatelům ve tmě a vlhku 
žije? Může být „obyčejná“ hlína 
zábavná? Rozhodně ano! Stačí se 
s námi pustit do tvoření – 
modelování, stavění či malování. 

Program je inspirován aktivitami z 
publikace Procházky po Zemi 
(Earth walks, Steve van Matre). 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 60-90 min  

Cena: 70-80 Kč/dítě * 
 

 

 

OD OHRYZKU K JABLÍČKU 

Ohryzek se z jablíčka vytvoří 
jednoduše. Stačí je okousat.  Jak 
to ale udělat obráceně? To dětem 
poví naše kolegyně žížalka Žofka! 
Ukáže, čím se ráda krmí, co jí moc 
nechutná a co by nikdy nesnědla. 
Nakonec Žofka dětem představí 
svoje další kamarády – 
rozkladače z kompostu. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 60-90 min  

Cena: 70-80 Kč/dítě * 
 

 

 

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ ANEB JAK PEČOVAT O ŽÍŽALKY 

Víte, jak funguje 
vermikompostér? Je to malá 
žížalí farma, kterou můžete mít 
přímo ve třídě! Během programu 
ji společně prozkoumáme a vy na 
vlastní oči uvidíte, jak žížalky 
vytříděný bioodpad kompostují. 
Dozvíte se, jak jim vytvořit ideální 
životní podmínky, a k čemu je 
vlastně kompostování dobré. 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 min  

Cena: 80 Kč/dítě * 

 

 

ČTVEREČKOVÁ ZAHRÁDKA 

Vypěstujte si s dětmi vlastní 
bylinky, zeleninu nebo drobné 
ovoce! Každý si může sám vybrat, 
jestli si na svůj čtvereček zaseje 
brokolici, špenát nebo ředkvičky. 
Sami si vyzkoušíte, co všechno 
rostlina potřebuje k životu. Na 
vlastní oči uvidíte, jak se z malého 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 - 180 
min 

Cena: 90 - 120 Kč/dítě * 
 



 

semínka nebo sazeničky vyvine 
rostlinka, která kvete a plodí.  

 

VODOHRÁTKY 

Pojďme s dětmi prozkoumat 
vodu pěkně zblízka! Jak vypadá? 
Jakou má barvu a tvar? Jakým 
jazykem vlastně mluví? Jak 
chutná a jak voní? Budeme si hrát 
s vodou i na vodu, abychom 
zjistili něco o jejích vlastnostech, 
kterých člověk využívá. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 min  

Cena: 80 Kč/dítě * 
 

 

 

PUTOVÁNÍ VODNÍ KAPKY 

Psssst… Slyšíte? To vodní kapka 
vypráví příběh o tom, kde se 
vzala a kam by se chtěla podívat. 
Touží uhasit žízeň květin nebo se 
sklouznout po říční skluzavce? 
Chce usednout na hlavu 
sněhuláka nebo stéct do země  
a vynořit se ze studánky? Nechme 
ji vyprávět, poví nám to sama… 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 min  

Cena: 80 Kč/dítě * 

 

 

 

PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO KOŠE 

Pan popelář potřebuje, aby mu 
děti pomohly uklidit obsah 
odpadkového koše. S použitím 
smyslů roztřídí jednotlivé druhy 
odpadu a zjistí, do kterých 
barevných kontejnerů patří. 
Dozvědí se, co znamená rozklad 
odpadu a vytvoří hřbitov pro 
odpadky, kde bude doba 
rozkladu znázorněná. Program je 
možné rozšířit o upcyklační dílnu. 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 - 150 
min  

Cena: 80 - 120 Kč/dítě * 
 

 

PILNÉ VČELKY 

Včelka Meliferka pozve děti do 
svého domova v úlu, kde bydlí se 
svými sestřičkami, bratříčky i 
maminkou – královnou. Poví jim, 
s čím vším tu musí pomáhat, než 
se může rozletět vstříc voňavým 
květinám.  Ukáže dětem různé 
druhy medu, aby je mohly 
zkoumat všemi smysly. Nakonec 
jim daruje včelí vosk, z něhož si 
děti vytvoří vlastní svíčku. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 90 min  

Cena: 80 Kč/dítě * 
 

 

 

 



 

CELOROČNÍ SÉRIE PRŮZKUMNICKÝCH PROGRAMŮ - VENKU V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ 

 

BAREVNÝ PODZIM 

Na podzim nás zaujmou stromy a 
jejich barevné listí padající na 
zem nebo naopak stálezelené 
jehličí. Všude se to hemží různými 
plody a semeny, na která se 
podíváme pěkně zblízka. Zdálky 
naopak můžeme sledovat ptáky – 
někteří z nich odlétají do teplých 
krajin, jiní tu zůstávají s námi a 
chystají se na zimu. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS 

Kdy program probíhá: 
podzim - září, říjen 

Délka programu: 2,5-3,5 hod  

Cena: 140 Kč/dítě * 
 

Vhodné pro předškoláky 

 

ZIMNÍ ZTIŠENÍ 

V zimě příroda spí a nic tam 
neuvidíme? Společně se 
přesvědčíme, že tomu tak není. 
Příroda v zimě odpočívá, slunce 
příliš nesvítí a rostliny nekvetou, 
ale holé stromy mohou odkrýt 
věci v létě nevídané. A co teprve 
stopy ve sněhu? 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS 

Kdy program probíhá: 
zima - prosinec, leden, únor 

Délka programu: 2,5-3,5 hod  

Cena: 140 Kč/dítě * 
 

Vhodné pro předškoláky 

 

CÍTÍME JARO! 

Příroda se probouzí z období klidu 
a my chceme být u toho! 
Prozkoumáme první květy, 
budeme si povídat o klíčení 
rostlin i o právě rodících se 
mláďátkách. Podíváme se na 
obojživelníky, protože jsou nejvíc 
viditelní právě na jaře, kdy se 
hromadně rozmnožují a kladou 
svá vajíčka do vody. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS 

Kdy program probíhá: 
jaro - březen, duben 

Délka programu: 2,5-3,5 hod  

Cena: 140 Kč/dítě * 
 

Vhodné pro předškoláky 

 

DOTEKY LÉTA 

Zatímco se děti těší na prázdniny, 
v přírodě nastává mazec! Růst, 
kvetení i plození jsou v plném 
proudu a všude to bzučí a cvrliká! 
Prozkoumáme fascinující soužití 
rostlin a hmyzu a zamyslíme se 
nad soužitím člověka s přírodou. 
Jak ji ničí a čím jí pomáhá? 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS 

Kdy program probíhá: 
jaro - březen, duben 

Délka programu: 2,5-3,5 hod  

Cena: 140 Kč/dítě * 
 

Vhodné pro předškoláky 

* V ceně není zahrnuta položka doprava. V případě, že se EVP koná mimo území hl. m. Prahy, účtujeme k ceně 
programu poplatek za dopravu.  Minimální cena programu za třídu je počítána na 15 dětí.  



 

 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

CO VÁM PŘINESOU? 

● doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“ 
● inspiraci a nové metody 
● zajímavé výukové pomůcky 
● podklady pro další práci na tématu 

JAK JSOU ORGANIZOVANÉ? 

● jsou zpravidla připravené pro běžnou školní třídu, 15 – 30 dětí 
● v průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 až 4 třídy 
● jsou uzpůsobené věku dětí 
● lze je „ušít na míru“ přesně podle potřeb školy 

KDE PROBÍHAJÍ? 

S programy většinou přijedeme za vámi a zrealizujeme je venku na vaší školní zahradě nebo v blízkém 
parku. Nebo si můžete udělat výlet k nám do Ekodomova a poznat krásy zahrady naší lesní školky Šárynka 
(V Podbabě 29b, Praha 6). Pouze v případě (extrémně) nepříznivého počasí probíhá program vevnitř. Proto 
doporučujeme upozornit před programem děti (nebo jejich rodiče), aby měly vhodné vybavení: 
v podzimních a zimních měsících teplé nepromokavé oblečení, v teplém jarním a letním období vhodnou 
ochranu před sluncem. 

CENA PROGRAMU 

• Minimální cena za program je počítána na 15 dětí. 
• Při objednání kratšího programu pouze pro jednu třídu účtujeme příplatek 300 Kč. 

STORNO PROGRAMU 

Realizaci programu je v případě potřeby (např. nemocné děti, nečekaná jiná akce) nutné zrušit minimálně 
48 hodin předem, a to prostřednictvím e-mailu koordinátorce programu: ekovychova@ekodomov.cz. Jinak 
vám budeme účtovat storno poplatek v hodnotě minimální ceny za objednaný program. 
 
JAK PROGRAM OBJEDNAT? 
Kontaktujte koordinátorku environmentální výchovy Julii Včelákovou, ráda s vámi dohodne 
podrobnosti!  

🖂🖂  julie.vcelakova@ekodomov.cz      

🕾🕾 +420 739 301 708  

 
ekoprogramy.cz 

ekodomov.cz 

mailto:julie.vcelakova@ekodomov.cz

