VZDELÁVACIE PROGRAMY
ŽIVOT A PENIAZE (Finančná gramotnosť)
Program ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle Národného štandardu
finančnej gramotnosti SR verzia 1.2. Aktivizujúcou formou rozvíja schopnosť žiakov
porozumieť svetu peňazí, prijímať finančné rozhodnutia, plánovať a hospodáriť
v každodenných životných situáciách.
Cieľová skupina:
1. a 2. stupeň ZŠ,
Miesto realizácie:
vaša ZŠ alebo EP Popradská 86, max 30 detí
Obdobie realizácie:
október – máj, utorky, stredy
VČIELKA, TEKUTÉ ZLATO A ČLOVEK
„Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života.“ Albert Einstein
Program ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a
praktických zručností. Praktickým a neformálnym vzdelávaním s ukážkou živého úľa so
živými včielkami v jarnom období, včelím plástom spolu so včelou v živici, prácou s
miniatúrami znázorňujúcimi vývoj včely, vlastnoručnou výrobou sviečky z včelieho vosku,
inscenačnou hrou, pracovnými listami, tajničkou, včelie produkty a ich význam spolu s
receptom, ktorý si vedia doma vyrobiť.
Deti získajú poznatky o včele a jej význame pre prírodu a pre celé ľudstvo.
Deti praktickými ukážkami spoznajú, prečo je med nazývaný tekutým zlatom a jeho zdraviu
prospešné účinky pre náš organizmus s jeho ochutnávkou.
Program trvá jednu 45-minútovú vyučovaciu hodinu, kde spolu s deťmi vytvoríme jeden
veľký bzučiaci úľ, v ktorom sa z vašich detí stanú včielky – trúdy, robotnice, matky a každý
bude mať svoju včeliu úlohu.
Cieľová skupina:
MŠ, 1. stupeň ZŠ
Miesto realizácie:
vaša MŠ, ZŠ v teplom počasí záhrada CVČ
Obdobie realizácie:
október – máj
TECHNIKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – NOVINKA
V rámci tohto vzdelávacieho programu ponúkame jednorazové vzdelávacie jednotky
vo forme dielenských prác, ktoré sú v súlade so ŠVP pre predmet Technická výchova (pre
nižšie sekundárne vzdelávanie). Žiaci si osvoja základné manuálne zručnosti potrebné pre
prácu s jednotlivými druhmi technických materiálov a zároveň sa dozvedia niečo o ich
klasifikácii, vlastnostiach a možnostiach použitia v praxi.
Cieľová skupina:
2. stupeň ZŠ
Miesto realizácie:
Orgovánová 5
Obdobie realizácie:
október – máj

NÁCVIK MANUÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
(PRÍPRAVA ŽIAKOV NA TECHNICKÚ OLYMPIÁDU)
Žiaci – účastníci Technickej olympiády, získajú zručnosti potrebné k úspešnému
zvládnutiu praktickej časti Technickej olympiády. Teda, naučia sa základným technikám a
postupom pri práci s drevom a plechom, a to podľa priloženej technickej dokumentácie. Výuka
prebieha v stredy popoludní (podľa dohody s pedagógmi), a to v skupinách do 10 žiakov,
možná je však i individuálna výučba. Vyučovacia jednotka trvá 90 minút.
cieľová skupina:
2. stupeň ZŠ – účastníci Technickej olympiády
miesto realizácie:
Orgovánová 5
Obdobie realizácie:
október – máj, stredy popoludňajšie hodiny
TECHNICKÁ GRAMOTNOSŤ
Technická gramotnosť je vzdelávacia aktivita zameraná na rozvoj manuálnych
technických zručností žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ. Cieľom tohto programu je naučiť žiakov
poznať základné vlastnosti materiálov, ich využitie v praxi, základné ručné nástroje na
opracovanie materiálov a ich správne používanie.
Vzdelávacia aktivita je rozdelená do šiestich samostatných blokov v časovom rozsahu
po 4 vyučovacie hodiny, spolu 24 vyučovacích hodín. Šiesty blok tvorí záverečná absolventská
práca, v rámci ktorej žiaci zužitkujú všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti na výrobu
finálneho komponentu. Na záver získajú úspešní respondenti osvedčenie absolventa
Cieľová skupina:
8. a 9. ročník ZŠ
Miesto realizácie:
Orgovánová 5
Obdobie realizácie:
október – máj
MUZIKOTERAPIA
Liečba zvukom a hudbou označovaná ako muzikoterapia má dlhú históriu. Cieľom
programu je pozitívne ovplyvniť deti neverbálnym komunikačným a relaxačným médiom
Cieľová skupina:
MŠ, 1. stupeň ZŠ
Miesto realizácie:
vaša MŠ a ZŠ, priestory CVČ podľa aktuálnej vyťaženosti
Obdobie realizácie:
október – máj
ZVIERATKÁ NA CESTÁCH
Spoznávanie netradičných domácich miláčikov a porovnávanie s našimi divo žijúcimi
zvieratkami. Deti si budú môcť pozrieť zvieratká naživo (morča, ježka, korytnačku) a
dozvedieť sa množstvo informácií, ktoré súvisia s ich históriou, chovom či dopadom na
životné prostredie. Zvieratká docestujú priamo k vám do MŠ/ZŠ.
Cieľová skupina:
MŠ, 1. stupeň ZŠ, 20 – 30 detí
Miesto realizácie:
vaša MŠ, ZŠ, priestory CVČ podľa aktuálnej vyťaženosti
Obdobie realizácie:
október - máj

