Prírodovedné vzdelávacie dopoludnie v múzeu
(tlačová správa)
V dňoch 25. 9. 2017 a 28. 9. 2017 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci zo ZŠ Štiavnik.
Počas dopoludnia absolvovali prírodovedné vzdelávacie pásmo, ktoré pozostávalo z prehliadky
stálej expozície Vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“, návštevy aktuálnej výstavy
„Jedy v prírode“ a prednášky o liečivých rastlinách spojenej s ochutnávkou bylinkových čajíkov.
Pri vzdelávaní bol kladený dôraz na zážitkovú formu výučby, ktorá umocnila celkový efekt
učenia a deti si okrem nových vedomostí odnášali aj praktické rady a zaujímavé zážitky. Žiaci si
vďaka zážitkom učivo ľahšie zapamätajú a dokážu ho využiť v praxi.
Na výstave „Jedy v prírode“ sa dozvedeli užitočné informácie zo sveta jedovatých rastlín,
živočíchov a húb, ktorých poznávanie si mohli vyskúšať v lesíku s maketami jedovatých a jedlých
húb. Zážitkom bol tiež pohľad na kliešťa pod mikroskopom. Nadobudnuté vedomosti si mohli
precvičiť prostredníctvom tajničky či osemsmerovky a celkovú atmosféru dotvárala prezentácia
s obrázkami jedovatých druhov.
Hranicu medzi jedovatými a liečivými rastlinami nemožno presne vymedziť. Niektoré
jedovaté druhy sú súčasťou ľudového liečiteľstva, ale súčasne ich zaraďujeme aj k liečivým
druhom. Tajomstvá liečivých byliniek žiakom priblížila botanička Vlastivedného múzea. Naučili
sa ako postupovať pri zbere a sušení byliniek a predstavili si najbežnejšie druhy liečivých rastlín.
Niektoré bylinky si mali možnosť pozrieť „naživo“ a ovoňať. K dispozícii mali na ukážku aj rôzne
druhy produktov z liečivých rastlín. Prednáška bola spojená s ochutnávkou troch druhov čajíkov,
pri ktorých si všímali vôňu, farbu a chuť, čo prispelo k precvičeniu zmyslových vnemov detí.
Náučného dopoludnia sa počas dvoch dní zúčastnilo 110 žiakov 2. , 3. , a 4. ročníka ZŠ
Štiavnik, v sprievode 6 vyučujúcich. Vzdelávanie sa uskutočnilo vďaka finančnej dotácii
Ministerstva kultúry SR cez program „Kultúrne poukazy“.

V Považskej Bystrici dňa 29.9. 2017
Mgr. Paulína Prengelová, botanička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

