EKODIVADLA
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
pro školy
osvětové akce pro veřejnost
OBECNÉ CÍLE
• senzitivizace prostřednictvím příběhu
• propagace šetrného zemědělství
• předání návodů k zodpovědnému chování
CÍLOVÁ SKUPINA
• žáci MŠ a 1.stupně ZŠ a pedagogové na školních akcích
v Praze a ČR
• děti ve věku 3-10 let, dospělí a rodIny s dětmi na akcích
pro veřejnost na území ČR (Dny Země, Dožínkové slavnosti,
Biojarmarky, Farmářské slavnosti apod.)
OBJEDNÁVKY A KONTAKT
Mgr. Petr Dolenský
733 764 980
ekovychova@asociaceampi.cz
ORIENTAČNÍ CENOVÁ KALKULACE
Ekodivadlo a
vzdělávací aktivity

akce

2-3 lektoři

60 Kč/žák nebo 4000
Kč/90 min

Vzdělávací stánky

stánek

2 lektoři

400-800 Kč/hod*

Informační stan

stánek

1 lektor

200-400 Kč/hod*

Doprava

akce

8 Kč/km

Aktivity lze objednat samostatně nebo v tematickém spojení
*S narůstajícím počtem hodin klesá hodinová cena

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.                       
Na břehu 766/27, 190 00 Praha 9
IČ 02572079
TEL 733 764 980
E-MAIL ekovychova@asociaceampi.cz   
WEB www.asociaceampi/ekovychova

EKODIVADLA a VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
o čokoládě
O JABLONI A SADAŘI
O luštěninách
O PŮDĚ A zemědělci
O VČELÁCH A VČELAŘI
O VODNÍ KAPce
MÁMA KRÁVA
INFORMAČNÍ STAN PRO DOSPĚLOU VEŘEJNOST

O ČOKOLÁDĚ
DIVADLO
JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI ČOKOLÁDU
Kočička bude mít narozeniny a pejsek jí chce překvapit
originál mléčnou čokoládou a protože chce vše vidět,
kde a jak se čokoláda pěstuje a vyrábí, dostane se až
do daleké Afriky.
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Jak se pěstuje kakao
• Vlastnoruční drcení kakaových bobů
• Vaření, ochucování a formování čokolády
• Hra na spravedlivé dělení aneb férový obchod
• 65 min
Omalovánka O jabloni a sadaři pro každého účastníka

OBJEDNÁVKY - 733 764 980 - ekovychova@asociaceampi.cz

O JABLONI A SADAŘI
DIVADLO
JAK SE SKŘÍTEK UČIL ZAHRADNÍKEM
O Skřítkovi, který má takovou chuť na jablka, že se rozhodne stát se zahradníkem. Ale nebude to mít lehké, jabloň totiž trápí žravé housenky, chybějící ženich
a také velká žízeň.
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Moštování jablek spojené s ochutnávkou nebo krouhání jablek na křížaly  
• Ochutnávka různých odrůd jablek, ukázka jablečných
produktů  
• Výroba papírových květů s pylem   
• Galerie obrázků s činnostmi pěstitelů ovocných
stromů
• 65 min
Omalovánka O jabloni a sadaři pro každého účastníka
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O LUŠTĚNINÁCH
DIVADLO
JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI ROK
LUŠTĚNIN
O pejskovi a kočičce, kteří jednoho dne dostali od dětí
krabici plnou luskovin, a začali luštit jejich příběhy
a hery s nimi spojenené. Bude kočička opravdovou
princeznou na hrášku? Vydrží pejsek klečen na hrachu?
A přijdou na chuť a význam luštěninové kuchyně?
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Poznávání celých rostlin, květů, lusků i semen luskovin
• Ochutnávka naklíčených semen
• Mletí hrachové mouky
• Simulační hra o využití luskovin ve střídavém osevním systému
• Hra na Popelku, Princeznu na hrášku a Klečení na
hrachu
• Výtvarná či hudební aktivita s lušteninami dle výběru
• 65 min
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O PŮDĚ A ZEMĚDĚLCI
DIVADLO
O ZEMĚDĚLCI A POKLADU NA POLI
Divadlo o panu Sedlákovi, který namísto pokladu nalezl ve sklepě mluvící brambor. Nečeká jej žádný zlatý ráj, ale mozoly, bolavá záda, boj s pcháčem, další
nesnáze a spousta zkušeností začínajícího biozemědělce.
• 30 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
FORMOU STANOVIŠŤ
• Zkoumání půdních organismů
• Zemědělské nástroje a modely zemědělských strojů
• Zemědělské práce v průběhu zemědělského roku
• Pekařské řemeslo: poznávání klasů, mletí mouky,
hnětení, pečení
• Simulační hra: Půda a osevní postupy
• 60 min
Omalovánka O půdě a sedlákovi pro každého účastníka
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O VČELÁCH A VČELAŘI
DIVADLO
JAK SE MEDVĚD UČIL VČELAŘIT
O medvědovi zlodějíčkovi, kterému dá včela nejdřív
pěkně za vyučenou, aby ho posléze včelař naučil včelařit a vařit med. Medvěd se sice létat nenaučí, za to už
bude vědět, že opylování není opilování a že bez práce nejsou koláče ani med.
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Pozorovací úl se včelami nebo modelový úl s fotorámečky, ukázka včelařských pomůcek
• Včelí produkty: ukázka a ochutnávka jednodruhových medů, pylu, propolisu atd.
• Práce s voskem: výroba voskových včelek nebo
svíček
• Simulační hra: sběr nektaru z květin
• 65min
Omalovánka O včelách a včelaři pro každého účastníka
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O VODNÍ KAPCE
DIVADLO
PUTOVÁNÍ VODNÍ KAPKY
Divadelní představení o kapce z horského rybníka, která se na cestě do světa dostane až do moře. Námětem
divadla je pohádka Daisy Mrázkové „Co je to proti pomněnkám“ vtahující diváka do tématu koloběhu vody
v přírodě.
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Výroba deště, pozorování vypařování a kondenzace
vody
• Fotogalerie podob vody v přírodě
• Čištění vody filtrací
• Zkoušení síly vody
• Dramatizace básně o kapce
• 65 min
Omalovánka Putování vodní kapky pro každého
účastníka
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MÁMA KRÁVA
DIVADLO
JAK PEJSEK S KOČIČKOU STLOUKALI MÁSLO
Divadelní představení na základě objevené hry spisovatele Josefa Čapka.  O tom, co se stane, když kočička
nenajde v lednici máslo a pejsek nechce snídat suchý
rohlík. Situaci zachrání tajemný recept na výrobu másla a chut se něčemu novému naučit.
• 25 min

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A INFOSTAN
• Fotogalerie plemen tura domácího
• Zábavná aktivita krmení
• Simulace ručního dojení a tradiční stloukání másla
• Zápasy s býkem
• 65 min
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