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Na děti při vycházce čekají zastávky, při kterých se prostřednictvím her, ukázek a úkolů učí o lese a lesní
zvěři.
 Pozvat k návštěvě lesa
 Vzbudit radost a zájem o les
 Dosáhnout koncentrace a pozornosti
 Rozšiřovat vědomí a poznatky
 Předávat vědomosti
 Seznámit děti s hospodařením v našich lesích
 ukázat prakticky způsob života lesní zvěře,
 zlepšení vztahu dětí k přírodě, krajině a lesnímu hospodářství,
 podporovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí

Cíl projektu

Téma

Lesní pedagogika Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.
Programy lesní pedagogiky pro školní kolektivy a předškolní zařízení.
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty. Přibližuje návštěvníkům lesa
lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les
člověku přináší. Důraz je kladen na zážitkové a interaktivní učení, které zaručuje větší schopnost
vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.
Program je směřován k dosažení pozornosti (hry, společenská aktivita, kontakt se zvířaty),
dosáhnout koncentrace, umožnit bezprostřední zkušenosti pomocí smyslů (poslouchat ptačí hlasy,
ohmatávat a sbírat přírodniny), přímá komunikace (rozhovor, hodnocení výsledků, diskuse)
Lesní pedagogika je u nás realizována prostřednictvím 2 pedagogů, kteří jsou v oblasti odborného
vzdělávání vyškoleni, absolvovali kurz lesní pedagogiky a mohou dle získaného osvědčení
vzdělávat širokou veřejnost v oblasti lesnictví a lesního hospodářství.
Domluva o rozsahu a obsahu konkrétní akce je vždy na osobním jednání. Většinou je program
koncipován jako vycházka s lesníky do přírody v lokalitách, kde působíme, tj. oblast Sv. Linhart.

MŠ:


děti se dovedou rychle a snadno nadchnout pro nabízenou aktivitu, jejich pozornost je ale krátkodobá. Cílem
je udržet jejich pozornost střídáním činností, klidových a pohybových aktivit, zařazováním her, hádanek, a
jednoduchých soutěží. Vzbuzení zájmu jednoduchou motivací. Smyslové poznání, sběr přírodnin a
vzájemné porovnávání.
ZŠ I. St.
 U této skupiny je velmi pozitivní jejich ochota a zájem o učení se novým věcem.
Formou lesních her probudíme jejich zájem o les a zvířata, skupinovou prací rozvineme povědomí o lesním

Organizátor

Partneři
Náklady
Cílová skupina / počet
Termín / délka

hospodářství a zorganizujeme kvízy a soutěže.
Program lze sestavit na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva
ZŠ II. ST.
 Děti jsou většinou velmi vnímavé a dobře připravené.
Pohybové naučné lesní hry, jednoduché samostatné úkoly, výzkumy a pozorování uvedou děti do celkového
vědomí o lese a lesní zvěři. Zlepšují vztah k přírodě.
Program lze sestavit na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva
Lázeňské lesy Karlovy Vary p.o.,
Na Vyhlídce 35, 36001 Karlovy Vary
Odpovědná osoba: Ing. Iveta Adamcová, tel.: +420 702 023 906, email:adamcova@llkv.cz
Ředitel: Ing. Evžen Krejčí, tel.: +420 606 637 757, email: krejci@llkv.cz
Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství
Lázeňské lesy Karlovy Vary poskytují program pro veřejnost v hodnotě 40kč/dítě
Žáci MS, I. A II st. ZŠ, speciální školy, DDM.
Výukový program je vhodný pro maximálně jednu třídu (cca 25-30 žáků)
Nutno objednat termín předem, tel: +420702023906 Ing. Iveta Adamcová
Duben až listopad, délka programu 3-4h (6h)

Publicita
Poznámka / vybavení












Webové stránky www.llkv.cz
Facebook: Lázeňské lesy Karlovy Vary
Oblečení do terénu a nepříznivého počasí (déšť, vítr)
Pevná obuv
Pití a svačinku s sebou
Vhodný je repelent (prevence na komáry a klíšťata).
Program - vycházky probíhají v lese v lokalitách Sv. Linhart – les, obory
Vhodné období je duben až listopad kalendářního roku. Pokud jsou příznivé podmínky (možnost posunutí
programu za silného větru, deště). Programy jsme schopni nabídnout pouze v pracovní dny.
jsou určeny pro skupiny do 30 dětí, k výuce jsou vyškoleni 2 osoby. Náplň programu respektuje věk a
znalosti dětí.
Vycházky mohou být koncipovány jako půldenní školní výlety. Začátek nejdříve v 8:00hod.
Po předchozí domluvě možnost přizpůsobit program na celodenní výukový program s vypracováním
pracovních listů o stromech a rostlinách (pracovní listy si děti odvezou domů).
Při pravidelných návštěvách bude program přizpůsoben mimo jiné na tvorbu herbáře (rostliny, dřeviny).
Účastníci mohou dostat pracovní listy, nebo kvízy, které vyplňují během programu, nebo ve školách. Dále

budou účastníkům zapůjčeny materiály k aktivním naučným lesním hrám.
 Odpovědnost za děti nese doprovázející pedagog, lektor nese odpovědnost za kvalitu a náplň programu.
 Program je po předešlé domluvě možné zakončit táborákem. Účastníci si sami donesou svoje uzeniny a
pečivo.
Všechny programy, výlety a exkurze lze po telefonické či osobní domluvě individuálně přizpůsobit Vašim
potřebám.
 Při telefonickém objednání skupiny je třeba vědět: věk skupiny, počet účastníků, doprovod, zdravotní
omezení (pohybové, alergie)

