„MLÁĎATA“
Kolik času uplyne a co všechno se musí udělat, než se ze zasetého zrníčka stane chléb? Jak
se obdělává pole dnes a jak tomu bylo dříve? Kde se berou potraviny, které kupujeme
v obchodech? Proč je důležité starat se o naše zvířata? Pojďte s námi společně „prožít“
odpovědi na vaše otázky pocítit venkov všemi smysly …

PROGRAM
Přivítání na farmě, seznámení s činností farmy.
Farmaření ve stodole








Co se na poli děje, než se vypěstuje obilí? Co po poli jezdí?
Sklizeň – vysvětlení, jak pracuje kombajn, jak se sklízelo dříve –
ukázka a vyzkoušení kosení a mlácení cepem.
Kouzelný balík – poznávání pohmatem na slepo jednotlivé
plodiny
Ukázka základních druhů obilí a známých plodin – povídání o
jejich využití v potravinářství.
Rozdíl mezi slámou a senem, soutěž – hledání jehly v kupce sena
a vajíček.
Dojení naší umělé krávy, povídání o mléce a mléčných výrobcích
Mláďátka – poznávání mláďat hospodářských zvířat na
obrázcích, přiřazování kartiček.

Péče o hospodářská zvířata





Krmení koz a oveček ve výběhu (senem, sušeným pečivem)
Užitek hospodářských zvířat a vhodném krmení pro jednotlivá
zvířátka.
Péče o naše malé poníky – pohlazení a vyzkoušení si čištění
Dle zájmu a odvahy krátké svezení na poníkovi.

Program je zakončen rekapitulací, co se děti na farmě dozvěděly nového. Každé z dětí
obdrží „Výuční list mladého farmáře“

STRAVOVÁNÍ
Během vaší návštěvy vám nabízíme možnost občerstvení, a to v podobě buď svačiny
anebo i oběda.

Svačina
-

Domácí moučník nebo vdolečky s marmeládou a tvarohem
Nápoje – dle počasí ovocná šťáva nebo čaj
Káva pro pedagogický doprovod

Oběd
-

-

Z jakých jídel můžete vybírat? Zapečené těstoviny, rajská omáčka s knedlíkem
nebo těstovinami, vepřové na paprice s těstovinami, přírodní plátek s rýží,
buchtičky s krémem. Oběd může být podáván s polévkou či bez polévky.
K pití ovocný čaj, šťáva.
Jinou variantu oběda s vámi rádi budeme řešit individuálně. Vaříme z našeho
bio hovězího masa a převážně z domácích a regionálních potravin.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Program je koncipován cca na 1,5 hodiny. Tento program doporučujeme těm
nejmenším (věk dětí 3 – 4 let). Program není náročný na soustředěnou pozornost,
hravou formou si děti vyzkoušejí některé farmářské činnosti a potěší se s našimi
nejmenšími zvířátky.
Program je vhodný i pro větší počet dětí, dle potřeby jsou děti rozděleny do menších
skupin o počtu kolem 20 dětí.
Program se odehrává v areálu farmy, a to za každého počasí. Kromě krmení zvířat a
jízdy na poníkovi může vše probíhat v prostorné stodole, která není vytápěná, ale
ochrání před deštěm a větrem.
Před příjezdem vždy prosíme pedagogy, aby zaslali jmenovitý seznam dětí, abychom
mohli připravit Výuční listy, a také telefonický kontakt na pedagogický doprovod.
Jak se k nám dostanete?
-

Vlastní dopravou - váš autobus, prosím, zaparkujte na návsi u obecního úřadu
(zelený dům), prosím, nenechávejte autobus zaparkovaný u obchodu.
Vlakem, doporučujeme tyto varianty:
o zastávka Kornatice rybník, odtud lesní cestou cca 2 km pěšky
o zastávka Kornatice, odtud po silnici bez velkého provozu cca 3 km pěšky
o zastávka Nezvěstice, odtud po silnici bez velkého provozu cca 3 km
pěšky

CENÍK
Cena pro MŠ
Program

70 Kč

Svačina – buď moučník

30 Kč

Svačina – anebo vdolečky

55 Kč

Oběd - polévka

20 Kč

Oběd - hlavní chod

60 Kč

Podle vámi zvoleného rozsahu stravování a podle věkové kategorie vašich dětí si
můžete vypočítat cenu vaší návštěvy za dítě.
Tyto ceny platí při minimálním počtu 20 dětí. Při menší skupině je cena řešena
individuálně.
V ceně je vždy zahrnutý program i stravování pro pedagogický doprovod (max.
3 osoby při odpovídajícím počtu dětí).

Těšíme se na Vás u nás na farmě!

