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Tisková zpráva

Kontakt s přírodou je pro děti důležitý již v předškolním věku
Brno 29. ledna 2009

O tom, jak podstatná je pro děti v předškolním věku konkrétní zkušenost z pobytu
v přírodě, jak důležitý je dotyk s konkrétní přírodninou nebo pohyb v lese, bude příští
týden diskutovat osmdesát pedagogů z mateřských škol. V pátek 6. února 2009 se učitelé
MŠ Jihomoravského kraje již pošesté sejdou na konferenci Mrkvička.
Hlavním tématem celé konference je příroda na vlastní kůži – nenahraditelnost zkušenosti s
přírodou.
O své bohaté zkušenosti s pobytem předškolních dětí v přírodě se podělí zkušená pedagožka a
dlouholetá ředitelka pražské MŠ K Roztokům Ivana Lacinová. O důležitosti vybudování bezpečné
atmosféry důvěry ve školce pohovoří Marek Herman, autor úspěšné publikace Najděte si svého
marťana.
„Lze vůbec provádět environmentální výchova ve městě a jakým způsobem?“ Na tuto otázku ve
svém příspěvku odpoví Lucie Štěpánková, ředitelka brněnské MŠ Pod Špilberkem.
Odpoledne jsou na programu dílny: Ivana Lacinová se bude zabývat tématem, jak moc blízko
můžeme na kůži našich českých děti pustit přírodu, aniž bychom narazili u rodičů a v legislativě.
Účastníci dílny se dále pokusí zodpovědět na otázku, v čem je příroda pro dítě nezastupitelná, zda se
dá nebo nedá něčím nahradit a jak může dítě poškodit, když je od přírody zcela oddělíme.
Helena Nováčková ze Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce představí celoroční
projekt pro předškolní děti s environmentální tematikou Otvírání studánek a Marek Herman povede
dílnu zaměřenou na sebepoznání s názvem Proč nejde navážit 15 deka něhy?
Malá regionální konference o ekologické výchově v mateřských školách Mrkvička proběhne letos již
pošesté a pořádá ji Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, a to její odloučené
pracoviště Lesní škola Jezírko.
Místo konání: Administrativní a školicí centrum Jihomoravského kraje, Brno, Cejl 73
Termín: pátek 6. února 2009, od 8 do 15 hodin
Kontakty: Kateřina Řeháková, organizátorka konference
katka.rehakova@lipka.cz, 733 133 913
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