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Seminář pro učitelky MŠ na téma Vzdělávání dětí v lesních školkách 

Datum: 15. 6. 2017   Místo: Lesní školka Svatošky, Dětský ráj Svatošky 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cílová skupina: učitelky a učitelé MŠ, příp. dalších organizací podílejících se na 

předškolním vzdělávání 

Kvůli efektivitě byla účast na semináři nabídnuta také účastníků z okolních ORP. 

Program: viz specifikace v samostatném souboru 

Lektoři: Jitka Poulíková, Martina Šilhánová 

Motto LŠ: „V čem spatřujeme výjimečnost vzdělávání v lesních školkách v kontextu s 

přirozeným rozvojem pozornosti a dalších dílčích funkcí.“ 

Seminář byl koncipován jako jednodenní. Na začátku semináře proběhlo kolečko představení 

účastníků. Proběhla diskuze o motivaci přítomných k účasti na tomto semináři, ale také o 

specificích práce s dětmi v Lesní školce. Práci s věkově heterogenní skupinou dětí v MŠ, 

vztahu rodičů k dětem, měnících se nárocích na rodinný život díky změnám ve společnosti, 

ale i legislativním požadavkům na chod Lesní školky, která není zatím zapsaná v rejstříku 

škol, probírala se úskalí a problémy, které bude muset provozovatel Lesní školky řešit po 

zapsání do rejstříku škol, přísnější hygienické předpisy, strava, pedagogický personál apod.  

Dále proběhl společný ranní kruh s dětmi, společná zdravá svačinka. Program byl obohacen o 

praktickou část, kdy si přítomné učitelky samy vyzkoušely různé techniky používané v Lesní 

školce - sebepoznávací hry pro rozvoj pozornosti apod.. Poté proběhla exkurze v prostorách 

areálu Lesní školky Svatošky a další program ve srubu Lesní školky, diskuze, představení 

Lesní pedagogiky – zaměřené na přirozený rozvoj dětí a rozvoj pozornosti v přírodě, 

představení Intuitivní pedagogiky. Vždy bylo diskutováno o možnostech využití v běžné MŠ. 

Seminář přispěl ke sdílení dobré praxe, přinesl inspiraci pro uplatňování praktických ukázek 

sebepoznávacích her, Lesní pedagogiky a Intuitivní pedagogiky v běžných MŠ, ale přínosem 

byla také relaxace od každodenní rutiny učitelů v MŠ. Účastníci ve zpětné vazbě hodnotili 

především ucelení současných znalostí, uvědomění si, jak je možné využít pro vzdělávání a 

hraní venkovní prostředí. Účastníci, také pozitivně hodnotili možnost příjemného a 

obohacujícího setkání různých směrů vzdělávání malých dětí. Z některých hodnocení 

vyplynulo, že by rádi strávili více času se samotnými dětmi. Dle pedagogů LŠ by to bylo 



možné, ale v počtu max. 3 účastníků. Účastníci projevili zájem o další seminář zaměřený 

především na venkovní hry pro děti, které jim byly částečně ukázány v Lesní školce. 

 

 

Zapsala Martina Turková 

 

 

 

 



 

 


