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Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli,
dovolujeme si nabídnout pro Vaši výuku doplňující programy, které připravujeme v Mníšku pod Brdy.

Kromě mimoškolních programů nabízíme také zajištění níže uvedených programů přímo u Vás ve
třídě - věříme, že zážitková forma našich programů přispěje k tomu, aby výuka byla pro děti zajímavá
a aby si probírané učivo dobře zapamatovaly. V případě zájmu jsme schopni zpracovat  program na

Vámi zadané téma.
_________________________________________________________________________

Měření
(vhodné pro 3. třídy – ŠVP Prvouka - Měření délky, času, hmotnosti a objemu)
-  děti  si  na  čtyřech  praktických  úlohách  vyzkouší  různé  metody  měření  délky,  času,
hmotnosti,  objemu a  teploty  ("Nepřímé měření  výšky třídy,  Jak  rychle  jede  mašinka,
Měření hmotnosti a objemu kostek z různých materiálů, Měření teploty vody a různých
povrchů").  Při  měření  se  seznámí  s  různými  typy  měřících  pomůcek  a  přístrojů
(mechanické i digitální váhy, bezkontaktní měřič teploty ...).
- program trvá 3 vyučovací hodiny - děti se prostřídají na všech stanovištích, důraz je
kladen na práci ve skupinkách

Koloběh vody (aneb Putování kapičky Haničky)
(vhodné zejména pro 3. třídy – ŠVP Prvouka - Neživá příroda - voda)
- děti si hravou formou procvičí své znalosti o vodě, o jejím koloběhu na Zemi
a o jednotlivých skupenstvích, dozví se informace o hospodaření s vodou v Mníšku
- program zahrnuje práci ve skupinkách i společnou hru 
- program trvá 1-2 vyučovací hodiny, dle dohody

Cesta kolem světa (aneb Putování vlašťovky Máji)
(vhodné zejména pro 1., 2. a 3. třídy– ŠVP Prvouka - Životní podmínky )
- děti si zopakují, jak se příroda připravuje na zimu a proč se někteří ptáci stěhují do
teplých krajů. Formou příběhu vlašťovky Máji a promítání obrázků z její cesty kolem
světa si doplní své zeměpisné znalosti 
- program trvá 1-2 vyučovací hodiny, dle dohody

________________________________________________________________

Cena za program je dle délky 60-40-20 Kč/žáka, zahrnuje pracovní listy. 
Bližší informace o programech Vám rádi poskytneme na e-mailu oaza.mnisek@seznam.cz  

a na tel. č. 605 706 794
Informace o našem sdružení naleznete na adrese http://oaza.mnisek.cz/
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