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Edukativní výukové programy  

obohacují běžný denní program dětí,  

rozvíjejí jejich osobnost, 

využívají prožitkové  

a kooperativní učení, 

metody situační a sociální výchovy  

a výuku hrou.  

Podporují kreativitu, kooperaci,  

rozšiřují environmentální výchovu, 

rozvíjejí klíčové kompetence dětí, vedou 

k pochopení základních hodnot lidské společnosti. 

EDUKATIVNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 



Vážení pedagogové, 

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou edukativních výukových programů pro děti 
mateřských škol. 

Programy probíhají v našich prostorách v centru Brna nebo přímo ve Vaší školce. 
Najdete nás na adrese Lidická 28 (vzdálenější část pasáže směrem od ulice Lidická), 
zastávky MHD Antonínská, Moravské náměstí, Smetanova, náměstí 28. října, Pionýrská.  

Začátek programů a částečně i jejich obsah je možné přizpůsobit Vašim specifickým 
potřebám a přáním. Máte-li konkrétní požadavky na vybraný program, konzultujte je 
s námi na telefonu 608 608 011. 

Maximální počet dětí v jedné skupině je 25, můžeme však pracovat i ve více skupinách 
najednou (například plně obsazený autobus). Větší počet dětí s námi konzultujte 
s dostatečným předstihem.  

Děti potřebují přezůvky, svačinu, pití, pohodlný (nejlépe pracovní) oděv. 

K nabídce přikládáme ceník nabízených programů.  

Základní cena je vždy stejná pro skupiny do počtu 20 dětí, za každé další dítě 
se připočítává uvedená jednotková cena. 

K programu s výjezdem připočítáváme doplatek podle webu mapy.cz/
nejrychlejší - vzdálenost školky od adresy Brno, Lidická 28 v celých kilometrech 
(zaokrouhleno nahoru)  x 14 (násobek čtrnácti). 

Během jednoho dopoledne můžeme navštívit i MŠ v sousední obci nebo ulici. Podělíte se 
tak o náklady na doplatek za výjezd. 

Přihlásit se můžete telefonicky nebo elektronicky nebo s využitím přihlašovacího 
formuláře na našich webových stránkách                   

http://www.alfadeck.cz/pro-skoly/ 

Pro jakékoliv dotazy či informace využijte e-mailovou adresu CAV@alfadeck.cz 
nebo telefonní číslo 608 608 011. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi. 

Centrum Aktivního Vzdělávání ALFADECK s.r.o. 

  

 

 

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY 

45 - 60 minut  (dle věku dětí) 

Dítě a svět - environmentální výchova 
 

POHÁDKOVÝ LES  

O lese, nejenom pohádkovém - jak takový les vypadá,  

kdo v lese bydlí, co v lese roste, ... 
 

BYLA JEDNOU JEDNA JABLOŇ  

Čtyři roční období pohledem jednoho zatoulaného jablíčka. 
 

O HOUSENCE RŮŽENCE  

Domácí zvířátka a zvědavá housenka a její vývoj. 
 

O KRTEČKOVI  

Krteček a jeho kamarádi - jací jsou doopravdy? 

Skutečný svět pohádkových postaviček pana Milera. 
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BEZPEČNÉ POHÁDKY - Dítě a jeho tělo 
45 - 60 minut  (dle věku dětí) 
 
 
ČARODĚJNÝ VÝLET 
(DOPRAVNÍ VÝCHOVA) 
Vydejte se s námi na slet čarodějnic! Ale pozor i na koštěti musíte dodržovat pravidla bezpečného letového 
provozu - chodník, ulice, hromadná doprava, světelná signalizace, dopravní značky, bezpečnostní prvky.  
 
 
SKŘÍTKOVÉ Z BEZBOLÍSTKOVA 
(ZDRAVÍ , BEZPEČÍ) 
Příhody dvou skřítků a jednoho popleteného medvěda - zdraví a zdravý životní styl, výživa,  
pitný režim, osobní hygiena a čistota, části těla, prevence úrazů. 
 
 
 SKŘÍTKOVÉ ZÁCHRANÁŘI 
(ZDRAVÍ , NEMOC a PRVNÍ POMOC)  
Nemocný medvěd a kouzelní skřítkové, kteří umí pofoukat každou bolístku - návštěva u lékaře,  
jak přivolat pomoc a jak si neublížit, základní ošetření a první pomoc. 
  
 
NA HRADĚ ŠIKULÍKOVĚ 
(BEZPEČNOST nejenom V DOMÁCNOSTI) 
Stále někdo straší, stále někdo neposlouchá - proč dávat pozor a jak si neublížit,  
nástrahy a nebezpečí - pády, otravy, popáleniny, nebezpečná voda, 
nebezpečná příroda i zvířátka a mnoho dalšího. 
  
 
JSME MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ ! 
(DOMÁCÍ BEZPEČÍ a POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA) 
Kdo pomůže trpaslíkům? Polytechnické drobnosti inspirované běžnými činnostmi v domácnosti. 
Pro kluky i pro holky, hlavně pro trpaslíky a jejich Sněhurku. 
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VELIKONOCE 
 
Programy s pečením probíhají pouze  
v našich prostorách. 
 
JARO JE TADY! 
60 minut  
 

- povídání o jaru a Velikonocích 
- jarní tvořivá dílna  
- program může proběhnout i ve Vaší MŠ 
 
JAK SE PEČOU VELIKONOCE? 
120 minut  
 

- povídání o Velikonocích 
- vlastní příprava kynutého těsta 
- pečení jidášků 
- drobné velikonoční tvoření 
 
JAK SE PEČOU JIDÁŠKY? 
120 minut  
 

- povídání o Velikonocích 
- pečení jidášků 
z předem připraveného    
    kynutého těsta 
- velikonoční tvořivá dílna 

 
 

 
 
 
VÁNOCE 
 
Programy s pečením probíhají pouze  
v našich prostorách. 
 
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ! 
60 minut 
 

- povídání o Vánocích 
- vánoční tvořivá dílna 
- program může proběhnout i ve Vaší MŠ 
 
JAK SE PEČOU VÁNOCE?  
120 minut  
 

- povídání o Vánocích 
- vlastní příprava kynutého těsta 
- pečení vánočních pletenců 
- drobné vánoční tvoření 
- může probíhat i bez zadělávání těsta 
 
JAK SE PEČOU ČERTI? 
120 minut  
  

- povídání o Vánocích 
- čertovská tvořivá dílna  
- pečení čertíků 
z předem 
připraveného        
kynutého těsta 
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JAK SE CO DĚLÁ... 
120 minut  
 
Dítě a společnost - svět práce 
 - člověk a příroda, povolání, zdravá strava, 
historie, technika  
 
Programy s pečením probíhají pouze  
v našich prostorách. 
V případě realizace ve vaší školce  
trvá program pouze 60 minut  
a je bez výroby těsta a bez pečení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK SE PEČE CHLEBA? 
 

Jak složitá je cesta chleba na náš stůl 
- od zrníčka po svačinu. 
Ve druhé části příprava těsta  
a pečení chlebových bochánků. 
 
 
JAK SE PEČOU KOLÁČE? 
 

Co to voní u babičky v kuchyni?  
Povidla, tvaroh, ořechy…  
Ve druhé části příprava těsta  
a pečení koláčů s náplní. 
 
 
 
 

VÁNOCE, VELIKONOCE - Dítě a společnost  
Tradice, zvyky, svátky a slavnosti 


