Jak to chodí u nás v jurtě
Činnosti, které společně děláme se odvíjejí dle ročního období. Slavíme společně svátky a
narozeniny. Přes rok dodržujeme tradice, které neodmyslitelně patří ke koloběhu života člověka.
Snažíme se děti vést k úctě ke starším, pomáhat si navzájem a respektovat prostor každého člověka.
Na procházkách v lese si ukazujeme co vše nám příroda nabízí a jak ji můžeme pomáhat a chránit.

Učíme se prožitkem, ať už jsme v jurtě nebo v lese na procházce. Cvičíme jemnou i hrubou
motoriku. Používáme opravdové nářadí. Umýváme si po sobě nádobí a uklízíme po sobě.

Protože jsem rádi venku tak se vzděláváme, abychom přírodě pomáhali a uměli se v ní chovat.
Na svých procházkách poznáváme flóru a faunu.
Chodíme na výlety po okolí, někdy popojedeme i dále.
Návštěva ekocentra Huslík – Zvířátka v nesnázích
Farma Tehov
Muzeum Říčany – Jídlo napříč stoletími
Akademie Heyrovského Praha – Posviť si citrónem na duhu
Cyklovýlet do Říčan
Hrad Hláska

Staráme se o své okolí.
Při svých procházkách v lese sbíráme odpadky, někdy nacházíme i velice kuriózní věci.
Rodiče nám vozí tvrdý chléb, který dáváme zvířatům do krmelce.
Na podzim jsme posbírali kaštany pro zvířata.
Vyrábíme ptáčkům krmení na zimu.
Děláme vánoční přání pro své sousedy.
Děti upekli pro seniory něco sladkého na posezení u harmonik.
Pečeme vánoční cukroví pro domov seniorů.
Spolupracujeme s truhlářem Pavlem Motuzem
Uklízíme větve ze spadlého stromu.

Učíme se neplýtvat jídlem.
U jurty jsme vybudovali dočasné vyvýšené záhony. Letos jsme již sklízeli plody z naší malé
zahrady. Učíme se vařit a hlavně dojídáme to co si dáme na talíř.
Plody, které nasbíráme dále zpracováváme.
Kompostujeme a snažíme se recyklovat stará věci, které již nikdo nechce.
(Náš kompost je stejně jako spousta, věcí udělaná účelně a dočasně, jelikož nejsme zatím na
pronajatém pozemku)

Rádi tvoříme nejčastěji s materiálů co nabízí příroda. Cvičíme tak svou představivost, jemnou
motoriku, ale i teamovou práci. Když je volno hrajeme pexeso a jiné společenské hry :-)

