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Myslíte si, že víte, co je to les? Stromy, houby, veverky a sem tam brouk?

Vydejte se s námi na celoroční putování lesem a my vám ukážeme,

že les je daleko víc!

Můžeme ho zkoumat klidně celý život a stejně pořád objevovat nová tajemství.

Je to ohromná a složitá říše s vlastními zákony, v níž je všechno propojené.

Zveme vás na dobrodružnou výpravu pod koruny stromů!



METODY A FORMY PRÁCE

• Dramatické hry, dramatická výchova
• Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
• Pozorování a pokusy
• Tvořivé hry (s přírodním materiálem), výtvarná a pracovní činnost
• Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
• Rozhovory, řízené diskuse, skupinové práce

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

CÍLE CELOROČNÍHO CYKLU

Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člově-
kem) pro rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé
chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví
okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat.

OBJEDNÁVKY

Telefonicky, nebo e-mailem u lektorů Ekocentra SEVER, Masarykova 2218, Litoměřice.

KONTAKT

Miloš Fejfárek, tel. 774 277 922, mail: milos.fejfarek@sever.lt
Petra Michalcová, tel. 730 520 030, mail: petra.michalcova@sever.lt

CENY PROGRAMŮ

Cena i pro tento rok zůstává 30,- Kč za každého žáka za 1 program (45–60 minut)
Pedagogický doprovod bezplatně. Platba v hotovosti vždy po ukončení programu.

PROGRAMY JSOU DOTOVÁNY
MĚSTEM LITOMĚŘICE



Září: Vstup do lesního království
Kde: les na Mostce
V prvním programu se zaměříme na les
jako celek, jeho druhy a rozdíly oproti jiným
ekosystémům. Prožijeme si les různými
smysly. Povíme si také, jak se v lese chovat,
aby po našem odchodu nebylo ani poznat,
že jsme hp navštívili.

Listopad: Co si člověk z lesa bere

Kde: učebna SEVERu
Projdeme s dětmi dlouhou cestu vzniku
dřevěných výrobků. Zamyslíme se nad tím,
jak les využívali naši předkové a co bychom
se od nich mohli naučit. Povíme si o teplu,
které je schované ve dřevě a jak s ním
nakládáme.

Prosinec: V zimě les nespí

Kde: učebna SEVERu
Na první pohled se zdá, že lesy v zimě

usnou a nic moc se tu neděje. Není to tak
úplně pravda. Tento program se věnuje

životnímu cyklu lesa v průběhu čtyř ročních
období. Blíže se seznámíme s lesem pod

sněhovou peřinou.

Leden: Když se les sám léčí

Kde: učebna SEVERu
Dokážete vyjmenovat vše, co lesu škodí?
Pokud ne, pomůžeme vám v tomto
programu. Člověk se k lesu nechová vždy
ohleduplně a někdy mu dokáže i ublížit. Les
má však své mechanismy, kterými je
schopen se vyléčit a některé naše
nerozvážnosti napravit.

Říjen: Strom

Kde: zahrada SEVERu
Strom je pojem košatý, jako jeho koruna.
Naučíme se rozeznat jeho části, druhy,

plody a listy. Podíváme se na jeho
nájemníky a jejich obydlí.



Únor: Po kapkách lesní rosy
Kde: učebna SEVERu
Tématem tohoto programu je voda v lese a
její koloběh. Vysvětlíme si, jak les dokáže
zadržet vodu a regulovat její množství v
krajině. Nahlédneme do tůní, studánek a
potůčků, kde je také plno života.

Duben: Po stopách lesní zvěře

Kde: zahrada SEVERu
Dubnový program věnujeme větším
obyvatelům lesa. Naučíme se poznat
pobytová znamení různých zvířat, dozvíme
se zajímavosti o zvířecích obyvatelích
českých lesů a seznámíme se s prací
myslivců.

Květen: Hemžení v hlíně

Kde: les na Mostce
I pod zemí je plno života. Les totiž umí

obnovovat svojí sílu a potřebuje k tomu
plno drobných živočichů, kteří rozkládají
neživý materiál a vrací jeho živiny zpět

rostlinám. Na tyto rozkladače se podíváme
zblízka v květnovém programu.

Červen: Lesní hostina
Kde: zahrada SEVERu
Pozornému člověku nabízí les více, než jen
dřevo do krbu. Roste tu plno bylinek a jed-
lých plodů. Pokud je dobře poznáme, může
nám les připravit opravdovou hostinu. Lesní
ovoce, houby, bylinky, semínka – to vše mů-
žeme ochutnávat na procházkách po zdra-
vých českých lesích.

Březen: Plíce planety Země

Kde: učebna SEVERu
Každé dítko ví, že díky lesům můžeme

dýchat. Ale umí toho les více? Samozřejmě,
že ano! V tomto programu si povíme, jaká
kouzla umí les se vzduchem. Vždyť v lese

se nám tak krásně dýchá!


