
Kroužek pro děti ve věku 4-7 na téma Příroda kolem nás 

Vedoucí kroužku: Jitka Edrová, Erika Edrová 

1x měsíčně (1.pátek v měsíci od 17.00 – 18.00) 

Počet dětí: 15 – 20 

Cena: 120,-/rok (příspěvek bude použit uhrazení provozních nákladů, nákup pomůcek, časopisů atd.) 

Místo: přísálí KD Dobrovíz  

Metodické materiály: stránky Českomoravské myslivecké jednoty, Vojenských lesů a statků ČR, atd. 

Orientační plán témat: 

Leden (6.1.2017)  – seznámení se, vysvětlení náplně kroužku, povídání si o tom, kde žijeme 

Únor (3.2.2017)  – jaká zvířata zde můžeme potkat, malé děti vybarvování tištěných obrázků 

jednotlivých zvířat, větší děti povídání o životním cyklu zvířat 

Březen (3.3.2017)  – začátek již od 16.00 – vycházka do revíru, objevování krmelců, posedů, stop 

atd. 

Duben (7.4.2017)  – ptáci a jejich hnízdění, malé děti vybarvování budky, větší sestavení budky 

a následně společné zavěšení 

Květen (5.5.2017)  – návštěva odchovny Mysliveckého spolku Dobrovíz, procházky kolem 

rybníka, poznávání stromů 

Červen (2.6.2017)  – co přináší les, zvěř v lese, jak se v lese chovat, kdo je lesník, kdo myslivec?  

Malé děti lepit z barevného papíru les (houby, stromy), větší děti se budou 

učit pracovat s atlasem hub. 

Červenec  – v případě zajištění finanční prostředků na dopravu, či po dohodě s rodiči 

ohledně dopravy 

– Výlet do Hořovice – Lesní pedagogika VLS ČR,s.p.  - 2 hodinový program 

zaměřený na poznávání stromů a zvířat formou her, určeno především pro 

MŠ, program je zdarma 

Srpen    - volno 

Září (1.9.2017)   - co jsme v lese o prázdninách potkali, co si pamatujeme z výletu 

Říjen (6.10.2017)  – lov, hon, bezpečností prvky, psi 

Listopad (4.11.2017)  – o jaká zvířata je třeba se starat a jak, vyvěšení krmítka, rozdělení krmení 

s uvedením termínu, kdy má kdo doplnit krmítko 

Prosinec (2.12.2017)  – zatím neurčeno 

 

Místa je možné rezervovat u J. Edrové na tel. 777 934 534 – 

nejlépe formou sms s uvedením jména, věku dítě a kontaktní 

e-mailové adresy. 

Následně budeme požadovat vyplnit přihlášku s kontaktními a osobními údaji (z důvodu pojištění 

dětí). 


