Lesní pedagogika

Nabídka pro školní rok 2016/2017
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 zážitkové 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 sestavení 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.

n návštěvy v MŠ, ZŠ, SŠ

KOMU JE LESNÍ PEDAGOGIKA
URČENA?
n všem 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 Lipník nad Bečvou

ZÁŽITKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY A DĚTSKÉ KOLEKTIVY
POD VEDENÍM LESNÍKŮ VLS ČR, S.P.,
DIVIZE LIPNÍK NAD BEČVOU
Dopolední programy jsou zaměřeny na poznání lesa,
jeho fauny, flóry a role člověka v lesním hospodářství.
Přibližují problematiku pěstování lesa, ochrany lesa,
těžby dřeva jako trvale obnovitelné suroviny, myslivosti
a seznamují s pracovními povinnostmi lesníka. Účastníci
se dozvědí, jak probíhá péče o les ve specifických
podmínkách, které plynou z hospodaření na území
vojenského újezdu Libavá. Děti seznamujeme s lesem
zábavnou formou interaktivních her a praktických
ukázek. Našim cílem je zaujmout, předat informaci
a pomocí zážitku ji uchovat v paměti. V průběhu
poznávání využijeme všechny smysly.
n P
 rogramy tvoříme s ohledem na věk a potřeby dětí
n N
 áplň programu lze přizpůsobit probranému učivu
ve škole
n S
 oučástí programu může být, po předchozí domluvě,
i návštěva některého zajímavého místa na území VÚ
Libavá
n D
 oba trvání programu cca 4 hodiny
n L
 esní pedagogika splňuje svým obsahem vzdělávací
cíle environmentální výchovy
n P
 rogramy se konají za každého počasí a ročního
období (zimní přikrmování lesní zvěře)
n N
 a závěr možný piknik či opékání špekáčků
n P
 rogramy jsou zdarma
n P
 ovolení ke vstupu a vjezdu účastníků lesní
pedagogiky do VÚ zajištěno
n V
 případě zájmu může lesní pedagog navštívit děti
přímo v jejich škole či školce

Těšíme se na Vás s pozdravem „Lesu zdar“

Kontaktní osoba:
Bc. Romana Klevarová
Na Zelince 1147
751 31 Lipník n. Bečvou
GSM: +420 739 485 201
E-mail: romana.klevarova@vls.cz

