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na Stanici

Stanice Pavlov o.p.s.
Pavlov 54
Ledeč nad Sázavou
IČ: 28771028

Chcete vyrazit s dětmi na výlet?
Potřebujete oživit program v Mš?
Podívejte se na naši nabídku.

http://www.stanicepavlov.eu

Nabízené programy:
MŠ
název programu

Nosí ježek jablíčka?
Soví malování
Nebojte se netopýrů
Mláďata - potřebují
zachránit?

období
realizace

doba
trvání

podzim

45 - 60 min.

celoročně

45 - 60 min.

jaro - podzim

45 - 60 min.

jaro - léto

45 - 60 min.

Ceník:
Ceník výukových programů a služeb pro
kolektivy na rok 2017
na Stanici

cena / žák

Výukový program pro MŠ
(45 - 60 min.)
(počet dětí ve skupině 15 25)
Výukový program pro MŠ
(45 - 60 min.)
+ Prohlídka (45 - 60 min.)
(počet dětí ve skupině 15 - 25)
Prohlídka pro MŠ - (45 - 60 min.)
(počet dětí ve skupině 15 - 25)

40,-

60,-

40,-

do školek

Výukový program pro MŠ (40,- Kč/žák/45 min.), k
ceně programů se připočítává doprava
(6 Kč/km, počítá se cesta tam i zpět)
Při účasti 100 žáků a více, doprava do školy zdarma.
doprovod ke každé skupině zdarma

Naše výukové programy pro děti jsou přizpůsobené věku dětí. Lze je realizovat buď ve Vaší školce nebo u
nás na záchranné Stanici v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Vždy je možné přizpůsobit program potřebám
Vašich dětí. Na Stanici je možné kombinovat výukový program s exkurzí záchranné Stanice.
Výukové programy jsou připravovány tak, aby byly děti aktivně zapojovány buď formou her, tvoření nebo
otázek. Naší devízou jsou programy, kde hraje důležitou roli kontakt dětí s živým zvířetem. Snažíme se tak
již od malička u dětí odbourávat mnohdy i uměle vyvolaný strach z živých tvorů, kteří tu žijí s námi. Přímý
kontakt se živými zvířaty rozvíjí jak smyslové a motorické dovednosti dětí, tak jejich vztah k okolnímu světu.
Anotace k programům:

•

Nosí ježek jablíčka?

Popovídáme si o tom, jestli má ježek ocásek, podíváme se, jak dlouhé má nohy. Co opravdu ježek jí? Jaké
domečky využívá? Co dělá během roku? Hravou formou se děti dozvědí o životě ježka, zahrají sin a ježky a
mohou si i nějakého vyrobit nebo namalovat. Vše děje samozřejmě za přítomnosti živého ježka, kterého
si děti mohou pohladit, pochovat a uvidí, jak běhá.

•

Soví malování

Povídání o sovách s Žofinkou nebo Tomíkem. Děti mohou sovičku pohladit, vzít si ji na rukavici. Vlastní
sovičku si děti mohou na závěr namalovat nebo vyrobit. Fotky dětí se sovičkou jsou nejoblíbenější
částí programu.

•

Nebojte se netopýrů

Na jednom z našich hendikepovaných netopýrů si ukážeme, jak netopýr vypadá, budeme si vyprávět o jejich
životě. Je netopýr upír? Zodpovíme si I tuto otázku a na závěr si děti mohou netopýra nakrmit a vyrobit.

•

Mláďata – potřebují zachránit?

V jarním a letním období se k nám do Stanice dostávají například mláďata různých ptáčků, dravců, sov,
srnek, zajíců nebo kun. Na podzim u nás vykrmujeme mladé ježky. Podle aktuálního stavu mláďat ve Stanici
je na programu přítomno jedno či více mláďat. S dětmi si povídáme o tom, co jaké mládě potřebuje, koho
zachraňovat, koho ne. Jak poznat zraněné zvíře.

Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkání.
Tým Stanice Pavlov
Bližší informace a objednávky na emailu: stanicepavlov@seznam.cz nebo www: http://stanicepavlov.eu

