
 
 
 

 

Vážené paní učitelky a ředitelky mateřských škol, 
zveme vás na třídenní seminář  

POJĎTE S NÁMI DO LESA  
praktický seminář k Lesní naučné stezce Jezírka 

14. – 16. července 2014 

Les ukrývá spoustu překvapení. Víte, jak znějí stromy? Našly vaše děti pod kůrou tajemné spletité 
chodbičky a ptaly se, komu patří? Proč mají na sobě některá mláďata pruhy a skvrny? Jak se živočichové 
umí zamaskovat, že na ně málem šlápnete? Komu patří otisky kopýtek a drápků v hlíně? A jakou sílu má 
voda?  

Jezírko-pracoviště Lipky nově vybudovalo Lesní naučnou stezku, na které si můžete prohlédnout osm 
zastavení, najít odpovědi na tyto otázky a na vlastní kůži si tak vyzkoušet a ověřit některé přírodní jevy a 
zákonitosti. Součástí každého zastavení jsou kromě naučných panelů s textem i jedinečné interaktivní a 
hravé prvky.  

Program semináře bude vycházet z vybraných zastavení naučné stezky, kdy si vyzkoušíme aktivity, které 
se k nim váží, a doplníme je o řadu dalších praktických námětů a her, které můžete použít při práci 
s dětmi. Každé zastavení bude doplněno odbornými informacemi. V průběhu semináře si rovněž vyrobíte 
rytmický hudební nástroj ze dřeva. 

Seminář je určen pro: pedagogy MŠ 

Místo konání: pracoviště Lipky Jezírko v Brně-Soběšicích, č. p. 97, 644 00, tel. 545 228 567 

Ubytování: ve 2 – 4 lůžkových pokojích v  ubytovacích prostorách Jezírka  

Strava: 5x denně 

Zahájení: v pondělí 14. 7. obědem  

Ukončení: ve středu 16. 7. obědem 

Lektoři: Mgr. Světla Froncová, Mgr. Kateřina 
Řeháková, Ing. Petr Laštůvka  

Účastnický poplatek: 0 Kč, seminář je podpořen 
z projektu Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na 
praktickou regionální polytechnickou výchovu.  
Zajištěna je strava 5x denně, ubytování a program. 

Přihlášení: zájemci o seminář se hlásí Kateřině 
Řehákové na adresu katerina.rehakova@lipka.cz  

Podrobný program semináře a přihlášku k vyplnění rozešleme přihlášeným účastníkům. 

Akce je v procesu akreditace MŠMT. Je součástí projektu Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na 
praktickou regionální polytechnickou výchovu (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0137), který realizuje Lipka a je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 


