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Nabídka programů pro MŠ 
 

1. Krása motýlích křídel 

Motto: Louky hýřící množstvím květin a hmyzu – jsou to již jen léta minulá? 

Číslo programu: 001/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory  

Kdy? duben‒říjen  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 60-70 minut        

Anotace 

Seznámení s vybranými druhy motýlů, např. babočka kopřivová, babočka paví oko, modrásek 
bahenní, vzácný zástupce vlhkých luk Beskyd. Děti si zážitkovou formou upevní znalosti o anatomii 
motýla, formou poutavého ilustrovaného příběhu o modrásku černoskvrnném si osvojí poznatky 
o vývojovém cyklu motýla, významu živné rostliny pro motýla, významu motýlů pro přírodu.  

Badatelská činnost: pozorování exponátů motýlů a volně rostoucích živných rostlin v krajině.  
V květinové sezoně děti pomocí smýkadel vyzkouší odchyt motýlů, které následně pozorují v motýlím 
boxu.  

Doprovodná aktivita: hra Byliny Beskyd 
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2. Krása motýlích křídel 

Motto: Louky hýřící množstvím květin a hmyzu – jsou to již jen léta minulá? 

Číslo programu: 002/MŠ 

Cena: 140 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory  

Kdy? duben‒říjen;  

listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 70 - 80 min 

Anotace 

Seznámení s vybranými druhy motýlů, např. babočka kopřivová, babočka paví oko, modrásek 
bahenní, vzácný zástupce vlhkých luk Beskyd. Děti si zážitkovou formou upevní znalosti o anatomii 
motýla, formou poutavého ilustrovaného příběhu o modrásku bahenním si osvojí poznatky 
o vývojovém cyklu motýla, významu živné rostliny pro motýla, významu motýlů pro přírodu.  

Badatelská činnost: pozorování exponátů motýlů a volně rostoucích živných rostlin v krajině.  
V květinové sezoně děti pomocí smýkadel vyzkouší odchyt motýlů, které následně pozorují v motýlím 
boxu.  

Tvořivé dílničky – suvenýr s sebou: zápich do květináče Modrásek 

Doprovodná aktivita: hra Byliny Beskyd 
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3. Medvídkovo království 

Motto: Patřím ke zdravotní policii lesa 

Číslo programu: 003/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? 
duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 60 min 

Anotace 

Jak je to s medvědem hnědým během roku, čím se živí, co nejraději baští, jak vypadá jeho přední 
a zadní stopa, kde zimuje a z čeho má postýlku? To i jiné zajímavosti se děti dozvědí v úvodní části 
programu formou poutavého vyprávění i obrazové dokumentace. V další části se malí dobrodruhové 
vydají na expedici spojenou s pozorováním vybraných živočichů, kteří tvoří jídelníček medvěda 
hnědého. 

Badatelská činnost: v sezoně lovení a pozorování drobných vodních živočichů v potoce/tůňce. Děti se 
seznámí s živými exponáty (larva vážky, chrostík, blešivec, pulci, …), které jsou součástí potravy 
zvířátek Beskyd. Odchyt breberek si vyzkoušejí i děti a pod lupou prozkoumají, který druh je živější, 
který má tvar do půlkruhu či který se pořádně nabaštil.    
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4. Medvídkovo království 

Motto: Patřím ke zdravotní policii lesa 

Číslo programu: 004/MŠ 

Cena: 155 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 80 min 

Anotace 

Jak je to s medvědem hnědým během roku, čím se živí, co nejraději baští, jak vypadá jeho přední 
a zadní stopa, kde zimuje a z čeho má postýlku? To i jiné zajímavosti se děti dozvědí v úvodní části 
programu formou poutavého vyprávění i obrazové dokumentace. V další části se malí dobrodruhové 
vydají na expedici spojenou s pozorováním vybraných živočichů, kteří tvoří jídelníček medvěda 
hnědého. 

Badatelská činnost: v sezoně lovení a pozorování drobných vodních živočichů v potoce/tůňce. Děti se 
seznámí s živými exponáty (larva vážky, chrostík, blešivec, pulci, …), které jsou součástí potravy 
zvířátek Beskyd. Odchyt breberek si vyzkouší i děti a pod lupou prozkoumají, který druh je živější, 
který má tvar do půlkruhu či který se pořádně nabaštil.    

Tvořivé dílničky – suvenýr s sebou: zápich do květináče – méďa Ursík 

Doprovodná aktivita: hra Mlsný medvídek Ursík 
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5. Zvířátka v Beskydech 

Motto: Mám sílu medvěda, zrak rysa, mysl vlka, hbitost veverky … 

Číslo programu: 005/MŠ 

Cena: 140 Kč 

Kde? vnitřní prostory 

Kdy? 
duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 70 minut     

Anotace 

Kteří živočichové patří k velkým šelmám, kteří k malým, kteří mají tlapku a kteří kopýtka? Čí stopa 
připomíná lidské chodidlo nebo dlaň, čí stopa při běhu zobrazuje dokonalou řadu, čí hlas připomíná 
štěkot, mňoukání nebo houkání sovy? 
Děti se v úvodní části programu za poutavého vyprávění a v doprovodu obrazové dokumentace 
dozvědí zajímavosti ze světa vybraných živočichů Beskyd, savců, jejich přirozeného prostředí, 
obeznámí se s jejich potravou, stopami a hlasy. V další části upevní nabyté poznatky zážitkovými 
aktivitami – pozorováním a dotekem drobných vodních živočichů, přiřazováním stop k živočichům, 
rozpoznáváním zvířátek podle hlasu.  
 

Tvořivé dílničky – suvenýr s sebou: plakát Stopy zvířátek Beskyd 
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6. Zvířátka v Beskydech 

Motto: Mám sílu medvěda, zrak rysa, mysl vlka, hbitost veverky … 

Číslo programu: 006/MŠ 

Cena: 155 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? 
duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 80 - 90 minut     

Anotace 

Kteří živočichové patří k velkým šelmám, kteří k malým, kteří mají tlapku a kteří kopýtka? Čí stopa 
připomíná lidské chodidlo nebo dlaň, čí stopa při běhu zobrazuje dokonalou řadu, čí hlas připomíná 
štěkot, mňoukání nebo houkání sovy? 
Děti se v úvodní části programu za poutavého vyprávění a v doprovodu obrazové dokumentace 
dozvědí zajímavosti ze světa vybraných živočichů Beskyd, savců, jejich přirozeného prostředí, 
obeznámí se s jejich potravou, stopami a hlasy. V další části upevní nabyté poznatky zážitkovými 
aktivitami – pozorováním a dotekem drobných vodních živočichů, přiřazováním stop k živočichům, 
rozpoznáváním zvířátek podle hlasu.  

Badatelská činnost: v sezoně lovení a pozorování drobných vodních živočichů v potoce/tůňce. Děti se 
seznámí s živými exponáty (larva vážky, chrostík, blešivec, pulci, …), které jsou součástí potravy 
zvířátek Beskyd. Odchyt breberek si vyzkouší i děti a pod lupou prozkoumají, který druh je živější, 
který má tvar do půlkruhu či který se pořádně nabaštil.    

Tvořivé dílničky: plakát Stopy zvířátek Beskyd  

Doprovodná aktivita: hra Které zvířátko pilo ze studánky? 
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7. Kdo se ukrývá ve vodě? 

Motto: Hnojení, chemické přípravky nás hubí … a přitom jsme tak užiteční, jen co komárů, 
které vám lidem tak vadí, sežereme … 

Číslo programu: 007/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? 
duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 60 minut 

Anotace 

Nenápadní, splývající s vodou, schovaní ve vodě pod kameny, v listí, v bahně. Ani nevíme, že zde žijí.  
Tajuplný svět drobných vodních živočichů, blešivce, chrostíka, jepice, vážky, potápníka, bruslařky, 
komára, jejich larev, poodhalí rozmanitosti vodní říše, dějů pod hladinou vody. Děti nahlédnou 
do záhadného mikrosvěta vodního hmyzu, seznámí se s jeho vybranými druhy a poodhalí jejich 
propojení a význam pro přírodu.   

Badatelská činnost: v sezoně lovení a pozorování drobných vodních živočichů v potoce/tůňce. Děti se 
seznámí s živými exponáty (larva vážky, chrostík, blešivec, pulci, …), které jsou součástí potravy 
zvířátek Beskyd. Odchyt breberek si vyzkouší i děti a pod lupou prozkoumají, který druh je živější, 
který má tvar do půlkruhu či který se pořádně nabaštil.    
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8. Kdo se ukrývá ve vodě? 

Motto: Hnojení, chemické přípravky nás hubí … a přitom jsme tak užiteční, jen co komárů, 
které vám lidem tak vadí, sežereme … 

Číslo programu: 008/MŠ 

Cena: 155 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? 
duben‒říjen;  
listopad‒březen (bez venkovních aktivit) 

Délka programu: 80 – 90 minut 

Anotace 

Nenápadní, splývající s vodou, schovaní ve vodě pod kameny, v listí, v bahně. Ani nevíme, že zde žijí.  
Tajuplný svět drobných vodních živočichů, blešivce, chrostíka, jepice, vážky, potápníka, bruslařky, 
komára, jejich larev, poodhalí rozmanitosti vodní říše, dějů pod hladinou vody. Děti nahlédnou 
do záhadného mikrosvěta vodního hmyzu, seznámí se s jeho vybranými druhy a poodhalí jejich 
propojení a význam pro přírodu.   

Badatelská činnost: v sezoně lovení a pozorování drobných vodních živočichů v potoce/tůňce. Děti se 
seznámí s živými exponáty (larva vážky, chrostík, blešivec, pulci, …), které jsou součástí potravy 
zvířátek Beskyd. Odchyt breberek si vyzkouší i děti a pod lupou prozkoumají, který druh je živější, 
který má tvar do půlkruhu či který se pořádně nabaštil.    

Tvořivé dílničky: 3D model Larva chrostíka  

Doprovodná aktivita: hra Koho jsem ulovil?  
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9. Ze života hmyzu na louce  

Motto: Spolupracujeme navzájem, hmyzu dáváme nektar, on nám pomáhá rozmnožovat se, 
bez lidské pomoci to ale nezvládneme … 

Číslo programu: 009/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? duben‒říjen 

Délka programu: 60 minut 

Anotace 

Jak jemná, křehká, třpytem pokrytá jsou křídla včeliček, vos, čmeláků, much a dalšího hmyzu, kdo je 
rekordmanem ve skoku do dálky a výšky – kobylka nebo saranče, jak silná jsou kusadla mravence, kde 
jsou ukryta křídla berušky, jak se včelička nebo čmelák myjí a další zajímavosti ze světa vybraných 
druhů lučního hmyzu zjistí děti během vyprávění a pozorování na louce. Formou zábavných aktivit si 
malí badatelé osvojí poznatky o anatomii hmyzu, jejich spolupráci s rostlinami, významu pro přírodu, 
nahlédnou do dění tohoto pestrobarevného lučního světa a objeví jeho kouzlo.  
 
Badatelská činnost: lovení a pozorování lučního hmyzu – kobylky, sarančata, motýli, včely, mravenci. 
Děti vyzkouší odchyt hmyzu pomocí smýkadel a pod lupou prozkoumají, který živočich má nejdelší 
nohy, trup, který hmyz má tělo a křídla pokryty chloupky, a zjistí mnohé další zajímavosti. 
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10. Ze života hmyzu na louce  

Motto: Spolupracujeme navzájem, hmyzu dáváme nektar, on nám pomáhá rozmnožovat se, 
bez lidské pomoci to ale nezvládneme … 

Číslo programu: 010/MŠ 

Cena: 155 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? duben‒říjen 

Délka programu: 80 - 90 minut 

Anotace 

Jak jemná, křehká, třpytem pokryta jsou křídla včeliček, vos, čmeláků, much a dalšího hmyzu, kdo je 
rekordmanem ve skoku do dálky a výšky – kobylka nebo saranče, jak silná jsou kusadla mravence, kde 
jsou ukryta křídla berušky, jak se včelička nebo čmelák myjí a další zajímavosti ze světa vybraných 
druhů lučního hmyzu zjistí děti během vyprávění a pozorování na louce.  Formou zábavných aktivit si 
malí badatelé osvojí poznatky o anatomii hmyzu, jejich spolupráci s rostlinami, významu pro přírodu, 
nahlédnou do dění tohoto pestrobarevného lučního světa a objeví jeho kouzlo.  
 
Badatelská činnost: lovení a pozorování lučního hmyzu – kobylky, sarančata, motýli, včely, mravenci. 
Děti vyzkouší odchyt hmyzu pomocí smýkadel a pod lupou prozkoumají, který živočich má nejdelší 
nohy, trup, který hmyz má tělo a křídla pokryty chloupky, a zjistí mnohé další zajímavosti. 
 
Tvořivé dílničky: 3D model Slunéčko sedmitečné  
 
Doprovodná aktivita: hra Koho jsem ulovil? 
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11. Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody 

Motto: Vůně a dotek přírody roztluče srdce každého. 

Číslo programu: 011/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? duben-říjen 

Délka programu: 60 - 70 minut 

Anotace 

Pohled do nitra přírody při poslechu bzukotu polétavého hmyzu, cvrlikání ptačích druhů, vnímání 
vůní rostlin, dřevin, chutí bylin, zkoumání stop živočichů či povrchu přírodnin na dotek – kůra stromů, 
mech, tráva, šišky, větvičky, listí, jehličí, přímé pozorováním makro a mikro světa přírody, objevování 
přírodních zákonitostí posílí v dětech sounáležitost s přírodou, rozvine pozitivní vztah směrem k ní. 
Součástí programu je posilování smyslů a vjemů na stezce Zelený ráj – hmatový chodník, hmatové 
schránky, bylinková zahrádka, motýlí louka, geo-koutek, stezka hbité veverky a jiné.  
 
Badatelská činnost: pozorování procesů v přírodě, pobytových znaků živočichů a rostlin, vybraných 
druhů z říše obratlovců a bezobratlých. Děti si vyzkoušejí práci s badatelskou lupou, smýkadly, 
sklepávadly.  
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12. Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody 

Motto: Vůně a dotek přírody roztluče srdce každého. 

Číslo programu: 012/MŠ 

Cena: 140 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? duben-říjen 

Délka programu: 80 minut 

Anotace 

Pohled do nitra přírody při poslechu bzukotu polétavého hmyzu, cvrlikání ptačích druhů, vnímání 
vůní rostlin, dřevin, chutí bylin, zkoumání stop živočichů či povrchu přírodnin na dotek – kůra stromů, 
mech, tráva, šišky, větvičky, listí, jehličí, přímé pozorováním makro a mikro světa přírody, objevování 
přírodních zákonitostí posílí v dětech sounáležitost s přírodou, rozvine pozitivní vztah směrem k ní. 
Součástí programu je posilování smyslů a vjemů na stezce Zelený ráj – hmatový chodník, hmatové 
schránky, bylinková zahrádka, motýlí louka, geo-koutek, stezka hbité veverky a jiné.  
 
Badatelská činnost: pozorování procesů v přírodě, pobytových znaků živočichů a rostlin, vybraných 
druhů z říše obratlovců a bezobratlých. Děti si vyzkoušejí práci s badatelskou lupou, smýkadly, 
sklepávadly.  
 
Tvořivé dílničky: paleta Příroda kolem nás  
 
Doprovodná aktivita: poslech hlasů živočichů Hádej, kdo jsem; hra Vnímej přírodu smysly 
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13. Příběh řeky Lomné 

Motto: Pod vodou vidí, chodí, létají… umně dovedou využívat schopností a dovedností, 
kterými je příroda vybavila. 

Číslo programu: 013/MŠ 

Cena: 120 Kč 

Kde? vybraná stanoviště u řeky Lomné 

Kdy? březen‒listopad 

Délka programu: 60 minut 

Anotace 

Jak dokáže skorec vodní vidět pod vodou, ledňáček říční ulovit rybku, aniž by rozvířil hladinu vody, 
larva chrostíka vystavět domeček z kamínků, větviček, písků, čáp černý vylovit potravu z bahna, vydra 
říční řítit se pod vodou, aniž by se jí nabrala voda do nozder a uší? Kdo si rád pochutná na ropuše 
a jak se při konzumaci živočichové vyhýbají jejím bradavicím? To i mnoho dalšího se děti dozvědí 
během terénní expedice spojené s poutavým vyprávěním o vybraných živočiších a rostlinách říčního 
biotopu, jejich významu pro přírodu, s pozorováním přírody.    
 
Badatelská činnost: pozorování procesů v přírodě, pobytových znaků živočichů a rostlin, vybraných 
druhů z říše obratlovců a bezobratlých. Děti si vyzkoušejí práci s badatelskou lupou, smýkadly, 
sklepávadly, predačními pastmi.  
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14. Příběh řeky Lomné 

Motto: Pod vodou vidí, chodí, létají… umně dovedou využívat schopností a dovedností, 
kterými je příroda vybavila. 

Číslo programu: 014/MŠ 

Cena: 155 Kč 

Kde? vnitřní i venkovní prostory (zahrada) 

Kdy? leden‒prosinec 

Délka programu: 80 - 90 minut 

Anotace 

Jak dokáže skorec vodní vidět pod vodou, ledňáček říční ulovit rybku, aniž by rozvířil hladinu vody, 
larva chrostíka vystavět domeček z kamínků, větviček, písků, čáp černý vylovit potravu z bahna, vydra 
říční řítit se pod vodou, aniž by se jí nabrala voda do nozder a uší? Kdo si rád pochutná na ropuše 
a jak se při konzumaci živočichové vyhýbají jejím bradavicím? To i mnoho dalšího se děti dozvědí 
během terénní expedice spojené s poutavým vyprávěním o vybraných živočiších a rostlinách říčního 
biotopu, jejich významu pro přírodu, s pozorováním přírody.    
 
Badatelská činnost: pozorování procesů v přírodě, pobytových znaků živočichů a rostlin, vybraných 
druhů z říše obratlovců a bezobratlých. Děti si vyzkoušejí práci s badatelskou lupou, smýkadly, 
sklepávadly, predačními pastmi. 
 
Tvořivé dílničky: 3D model Larva chrostíka 
 
Doprovodná aktivita: hra Kdopak si na mně pochutnal? 

 

 


