
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma:  „ČAROVÁNÍ V PŘÍRODĚ“ 

 
Kdy:  středa 27. 4. 2022 
   8:30 – 16:00 

Kde:  Dům přírody Českého ráje   
   Dolánky u Turnova 9, 511 01 Turnov 

Cena:  členové sítě Mrkvička 300 Kč, ostatní 450 Kč 
   K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony 

Doprava: vlastní 
  U Domu přírody je placené parkoviště.  
  Lze využít tyto spoje:  
   Na seminář: bus v 7:30 z Liberce – v 7:52 v Turnově - přestup -  
   bus v 7: 55 z Turnova - v 8:07 Dolánky, Vápeník, pak 700 m pěšky 
   Ze semináře: vlak v 16:20 z Dolánek – v 17:22 v Liberci 

Strava:  Oběd a drobné občerstvení je zajištěno. 

Kontakt: Jana Modrá 
   krajský koordinátor programu MRKVIČKA 
   e-mail: jana.modra@strevlik.cz 
   tel.: 481 319 911 

 

Konference má akreditaci MŠMT, účastníci dostanou osvědčení. 

Těšíme se na Vás! 
 

 

 

Krajská konference k environmentální výchově 
v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2022 
 

Závazné přihlášky zasílejte do 20. 4. 2022. Najdete je na odkazu:  

https://strevlik.cz//krajska-konference-mrkvicka-2022-n433507.htm 

https://strevlik.cz/krajska-konference-mrkvicka-2022-n433507.htm


 

„ČAROVÁNÍ V PŘÍRODĚ“ 

Jarní termín Mrkvičkové konference před "pálením čarodějnic" nás letos inspiroval k volbě tématu 
"Čarování v přírodě". Rádi bychom ukázali, že i oblíbených lidových svátků a tradic můžeme ve 
školce výborně využít jako motivaci pro environmentální vzdělávání, poznávání přírody či 
experimentální a badatelskou výuku. Dílny jsou také inspirací k propojování environmentální 
výchovy s dalšími oblastmi vzdělávání - např. dramatickou či výtvarnou výchovou.  

  

CO NÁS ČEKÁ? 

8:00 – 8:30 Prezence 

8:30 – 9:15 Společný úvod  
Prohlídka Domu přírody Českého ráje 

9:15 – 9:30 Přestávka, občerstvení 

9:30 – 11:15  1. blok dílen 

11:15 – 12:00 Oběd 

12:00 – 13:45 2. blok dílen 

13:45 – 14:00 Přestávka, občerstvení 

14:00 – 15:45 3. blok dílen 

15:45 – 16:00 Reflexe, závěr, předání osvědčení 

 

DÍLNY: 

A)  Čarujeme s divadlem fyziky 

ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky Brno - lektoři s bohatými zkušenostmi, jak zábavně a hravě 
prezentovat a vysvětlovat přírodní zákonitosti a pokusy pro děti od školky až do 100 let. 

Kouzelný svět čarodějů a čarodějnic je fascinující. Pokusy stejně tak. Ale oproti kouzlům žasneme 
nad pokusy dvakrát. Jednou, když nás okouzlí a podruhé, když je pochopíme. I ti nejmenší mohou 
jednoduché pokusy na své úrovni pochopit nebo si je propojit s něčím, co znají. Mohou lépe 
porozumnět abstraktním věcem, jako je vzduch, a mohou i sami doma začít jednoduše 
experimentovat. 

 

B)  Bylinky od Bibinky 

Bibi Marešová (lektorka ekologických výukových programů, STŘEVLIK, vystudovala hudebně 
dramatický obor na Konzervatoři v Praze a DAMU, založila divadlo Mazec a působí ve 3 kapelách. 
Sama o sobě říká, že neovládá bylinkářství profesionálně, ale s láskou. ) 

Bylinky jsou kouzla, lék i radost! V dílně se podíváme pod pokličku lektorčiny originální a hravé 
práce s bylinkami, které známe ze zahrádek a parapetů, ale i těch z divoké přírody, které očicháme  
a ochutnáme. Hlavním cílem je děti zaujmout a šířit lásku a nadšení pro bylinky. 

 



 

C)  Výtvarné čarování s přírodou 

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. (výtvarnice a odborná asistentka na Fakultě přírodovědně humanitní  
a pedagogické, TUL) 

 Aktuální téma čarování lze využít jak ve výtvarné, tak v environmentální výchově. Jak obě tyto 
oblasti propojit, si ukážeme v této dílně. Necháme se inspirovat pracemi Kryštofa Kintery a vydáme 
se hledat, v čem vězí kouzlo lesa. Vyzkoušíme si práci s různými přírodními i výtvarnými materiály 
a představíme si některé "kouzelné" výtvarné techniky (vosková rezerváž, tape rezerváž...), které 
můžeme využít i s dětmi v MŠ.  

 

D)  Ohnivá dílna 

Ladislav David (lektor ekologických výukových programů, STŘEVLIK) 

K čarodějnicím neodmyslitelně patří oheň. Oheň děti (a nejen je) odjakživa magicky přitahuje. Proč 
se tomu bránit - pojďme s tím pracovat: Na dílně si vyzkoušíme rozdělávat oheň různými technikami 
a ukážeme si, jak jej lze využít výtvarně - naučíme se bezpečně vypalovat znaky do dřeva a vyrobit 
si vlastní přírodní uhly na kreslení. 

 

V každém bloku si účastník bude moci vybrat jednu z nabízených dílen. 
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