
Motý
Nabídka venkovních EVP

Rádi byste dětem zpříjemnili venkovní procházk

Název programu

S babočkami za poznáním.

Kde se vzala vlna?

Život „pod vodníčků“ aneb vodní sv
lupou. 

Co to voní na zahrad

Život pod nohama.

 

 

 

 

Motýlárium Votice 
Nabídka venkovních EVP 

íjemnili venkovní procházku? Přijďte k nám do Motýlária

se zábavně a přímo v terénu. 

Název programu Popis 

kami za poznáním. Návštěva našeho Motýlária, která Vás 

seznámí se životem motýlů

Víte kolik nohou má housenka? Spo

na vlastní oči? Součástí programu je ukázka 

motýlů a z tohoto důvodu je vhodné program 

plánovat na slunečné počasí v

zářijovém období. 

Kde se vzala vlna? Program se zaměřuje na vlnu a její využití ve 

světě lidí. Zároveň seznámí d

oveček. Víte, odkud pochází? Jak jmenuje 

ovčí rodina? Součástí programu je návšt

našich ovcí. 

“ aneb vodní svět pod Myslíte si, že ve vodě žijí 

se podívat zblízka do naší t

po dně a kdo běhá po hladin

zblízka si prohlédněte živo

mikrosvěta. 

Co to voní na zahradě? Botanický program, se kterým d

vyzkoušet své smysly – zrak, 

k poznání léčivých bylin ze zahrádek.

Život pod nohama. Kompostujete ve školce/škole

seznamte se s námi s kompostováním a 

poznejte živočichy pod našima nohama. 

Znáte chvostoskoka? A víte, kolik nohou má 

mnohonožka? Program je celkov

na téma půda a živočichové žijící v

 

nám do Motýlária Votice a učte 

 

va našeho Motýlária, která Vás 

se životem motýlů, ale i housenek. 

Víte kolik nohou má housenka? Spočítáme je 

ástí programu je ukázka 

vodu je vhodné program 

časí v květnovém až 

uje na vlnu a její využití ve 

 seznámí děti se životem 

ek. Víte, odkud pochází? Jak jmenuje 

ástí programu je návštěva 

ě žijí jen ryby? Přijďte 

se podívat zblízka do naší tůně. Kdo to leze 

há po hladině? Seznamte se a 

te živočichy vodního 

kterým děti mohou 

zrak, čich i hmat, 

ivých bylin ze zahrádek. 

/škole? Pokud ne, 

kompostováním a 

ichy pod našima nohama. 

Znáte chvostoskoka? A víte, kolik nohou má 

ožka? Program je celkově zaměřen 

ichové žijící v ní. 


