Lesní
pedagogika
Motto:

O LESE SE UČIT V LESE
Co je lesní pedagogika?

Co nabízíme?

n předávání informací o lese
a hospodaření v něm zábavnou
a poutavou formou prostřednictvím
lesního pedagoga

n z ážitkové výukové programy
pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové kroužky
a jiné organizované skupiny dětí

n zážitkové poznávání lesa, kdy se
účastníci aktivit lesní pedagogiky učí
vnímat les všemi smysly

n s estavení programu s návazností
na probíraná témata ve škole

n jedna z variant environmentálního
programu pro ZŠ a SŠ

Jaké jsou cíle
lesní pedagogiky?
n prohloubit zájem veřejnosti o les,
přírodu a dřevo jako obnovitelnou
surovinu
n objasnit úlohu lesníka a myslivce
v rámci trvale udržitelného
hospodaření v lese
n budovat a podporovat pozitivní vztah
veřejnosti k lesnímu hospodářství.

nn
 ávštěvy v MŠ, ZŠ, SŠ

Komu je lesní pedagogika
určena?
nv
 šem věkovým kategoriím,
především však dětem a mládeži

Programy připravují a vedou
zkušení lesní pedagogové,
kteří absolvovali
certifikovaný kurz lesní
pedagogiky.

LESNÍ PEDAGOGIKA
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Programy
lesní pedagogiky
1) Návštěva lesníka u vás
Lesní pedagog vás navštíví přímo ve vaší škole,
školce, klubovně apod. Seznámí děti s náplní práce
lesníka, lesem a zvěří. Vše s praktickými ukázkami
a hrami. Při poznávání zapojí děti všechny smysly.
Délka programu dle dohody.

2) Pro skupiny
Vydáme se spolu po předem připravené trase, na
které budeme všemi smysly poznávat les, jeho
krásu a veškeré dění, které se v něm odehrává.
Nečeká nás přednáška, ale interaktivní diskuze,
praktické ukázky a hlavně spousta zábavných her,
které vám vše přiblíží. Celý program trvá přibližně
4 hodiny a při vhodném počasí může být jeho
součástí také opékání špekáčků.

3) Exkurze do přírodní rezervace
,,Údolí Oslavy a Chvojnice“
a okolí hradu Levnov
Program je zaměřen na krajinu, les, stromy a zvěř.
Na svačinu si děti mohou přinést buřty k opečení na
ohýnku. Délka asi 4 hod., jinak dle dohody.

4) Nabízíme
• vytvoření programu na míru (i pro seniory)
• doplňkové programy pro školní projekty,
letní tábory, dny dětí apod.

Všechny programy jsou zdarma!

Kontaktní osoba:
Jiří Fusek
Ketkovice 204
664 91 Ivančice
GSM: +420 777 871 244
E-mail: jfusek@seznam.cz

