
LÍSKA, z.s., Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín • infoevvo@seznam.cz • www.liska-evvo.cz

 DOPORUČENO:  vedení a učitelé MŠ, dětských skupin, lesních školek a klubů, školní koordinátoři EVVO v MŠ, vychovatelé ŠD

 LEKTOŘI:  Lenka Pavelčíková, Iva Koutná

 HODINOVÁ DOTACE: 8 hodin (1 hodina = 45 minut)

 CENA:  590 Kč (zahrnuje stravu, lektorské a org. zajištění, metodickou sadu) 
  Členové klubu LÍSKY, sítě Mrkvička: 490 Kč 
  Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č.j. MSMT-14409/2021-6-466.

AK R ED I TOVANÝ  V ZD ĚL ÁVACÍ  PR O GR A M

Učíme se a bádáme s dětmi venku 
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA, DRUŽINY VENKU – formy a metody 
výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ŠD

Srdečně Vás zveme na vzdělávací akci, na které Vám představíme aktivity, pomůcky a metodiky z projektů a programů LÍSKY 
a Přírodovědného centra Trnka při DDM Uherské Hradiště i partnerských organizací. 

 TERMÍN: úterý 26. dubna 2022, 9.30–15.00 hodin
 MÍSTO: Hájenka Na novém světě, Semetín, Vsetín
  http://www.alcedo-vs.cz/ubytovani/terenni-stredisko-hajenka.html

OBSAH: 
• Proč s dětmi do přírody: environmentální výchova, smysl a cíle, motivace, návaznost na RVP PV, 

odkazy a doporučení na informační i finanční zdroje.

• S dětmi v přírodě v každé roční době: metody a činnosti vhodné pro environmentální výchovu 
i polytechnické vzdělávání – praktické ukázky činností, pokusů, metodik a pomůcek. 

• Jak to děláme u nás: výměna a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
• Stravování: na místě bude zajištěno stravování, káva 

• Doprava: individuálně (není ze strany LÍSKY zajišťována)

• Účastníci získají osvědčení a pro svou organizaci sadu metodických materiálů.
• S sebou: pohodlný oděv a obuv s ohledem na aktuální počasí, přezůvky do budovy, dle možností a uvážení vlastní materiály pro 

výměnu zkušeností, fotografie z činnosti apod.

• Přihlášky zasílejte do 13. 4. 2022 zde https://forms.gle/jTGZZKhVe1VU6mwp7
• Informace a přihlašování: infoevvo@seznam.cz, 605 806 840 

• Spojení MHD: http://www.csadvs.cz/download/jr/2014-2015/mhdvs/lV_0945003.pdf 
Hájenka – cca 8 km od Vsetína, je dostupná MHD č. 3, stanoviště na autobusovém nádraží Vsetín. 
Z konečné MHD v Semetíně, budete pokračovat pěšky cca 400 m po cestě směrem nahoru. Hájenka je hned vedle cesty. 
Mapa: Vsetín – Semetín (překontrolujte si polohu na internetu před plánovanou trasou!)
GPS: 49°19‘ 55,61‘‘ N ; 17°55‘45,587‘ E (www.mapy.cz)/49°19‘55.58"N; 17°55‘45.69"E (www.amapy.cz)
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