
ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zážitkový seminář v Integračním Centru Kosatec v Pardubicích pro mateřské školy jsme 

v roce 2020 pozměnili a připravili pro vás novou verzi, kde si sami můžete zvolit jeho obsah. 

Délka programu se pohybuje mezi 1,5 až dvěma hodinami, v závislosti na aktuálním složení 

skupiny.  

Během semináře děti čeká: 

Úvodní slovo - představení Centra Kosatec, seznámení s hendikepem 
 
Volitelná první část semináře, časová dotace 40 – 50 minut 
Zvolte prosím jeden modul:  

➢ Canisterapie  
➢ Skupinové hry na posílení empatie a procvičení 

smyslů  
➢ Filozofie přístupu k osobám s hendikepem 

 
Volitelná druhá část semináře, časová dotace 1 hodina 
Zvolte prosím 3 moduly:  

➢ Manipulace s invalidním vozíkem  

➢ Rozhovor s hendikepovanou osobou  

➢ Slepecká trať  

➢ Smyslové hry  

➢ Jízda na schodišťové sedačce  

➢ Znakový jazyk 

➢ Piktogramy 

Seminář je určen pro skupinu 15-30 dětí (v případě domluvy je možné realizovat seminář i 

pro dvě třídy zároveň). Pitný režim v průběhu semináře je pro děti v ceně, možnost zajištění 

svačinky z naší pekárny (objednání nutné předem).  

Cena semináře za dítě je 50 Kč a obsahuje: volitelnou první část semináře a 3 moduly 

z druhé části semináře. V případě zájmu je možné program prodloužit a vyzkoušet si u nás 

všechny jmenované aktivity. Za každý modul navíc je doplatek + 5 Kč/osoba. Je třeba 

počítat s tím, že přidáním modulů se seminář prodlouží zhruba o 20 minut u každé aktivity.  

Po skončení skupina obdrží certifikát o absolvování semináře a každý účastník získá 

zdarma vstupenku do Muzea Kouzel v Pardubicích. Nabízíme také možnost přijet k vám 

do školky. V takovém případě účtujeme k ceně 8Kč/km. Platit je možné v hotovosti, na 

fakturu, nebo přes šablony. Součástí semináře mimo Centrum Kosatec není Canisterapie.  

Těšíme se na vaši návštěvu 

 

www.centrumkosatec.cz 

Sladkovského 2824, Pardubice 530 02 
Kontakt:   seminare@centrumkosatec.cz, petra.tlustosova@centrumkosatec.cz 
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