
„Ač je metodika určena primárně pro ZŠ, v MŠ ji lze snadno využít a dále s ní pracovat. Právě 
přístup ve výuce v první třídě se velmi podobá přístupu ve výuce v MŠ. Děti k činnosti 
motivujeme pomocí příběhů a loutek v tomto případě ponožkovým průvodcem nebo příběhy 
skřítků.  
S environmentální výukou se v rámci Školních vzdělávacích plánů setkáváme po celý rok, tak 
jak plynou roční období. Malé děti (a nejen ty) si lépe pamatují, pokud něco zažijí a můžou 
zapojit více než jen jeden smysl. Nabyté vědomosti lépe uplatní, a tím lépe rozvíjí své klíčové 
kompetence. Roční plán aktivit Les všemi smysly kombinuje environmentální výuku a 
zážitkovou výuku a děti (potažmo pedagogové) jsou z toho nadšené. 
 

V metodice je přehledně zpracované téma měnící se přírody, náměty na činnosti včetně 
pomůcek, které daná aktivita potřebuje. Je to jednoduché, vyučující pouze vezme metodiku, 
postupuje podle ní, pokud nechce, nemusí už vymýšlet nic dalšího a během celého roku splní 
plán. Pokud vyučující má zájem, může jednotlivá témata rozpracovat a přidávat další 
činnosti, protože oproti ZŠ má vyučující v MŠ výhodu prostoru na trávení času venku.  
 
Lesní deník, který je součástí aktivit, si s dětmi děláme společný, doplňujeme ho o fotografie 
z aktivit, děti do něj kreslí obrázky a pro rodiče je volně přístupný. Je to hezká vzpomínka na 
uplynulý školní rok. 
 
Metodiku Lexikon lesních skřítků využívám převážně jako téma celé školy v přírodě. Opět je 
výhoda velmi snadné použití. Vezmu metodiku a už nemusím nic vymýšlet, postupuji podle 
ní. Jediné co si dopředu připravím, je nakopírování popřípadě zalaminování obrázků z 
metodiky. Motivační dopisy od skřítků vždy vhodně uvedou den a děti s radostí plní různé 
úkoly, které opět nemusí vyučující vymýšlet. Zároveň uvedená časová náročnost jednotlivých 
úkolů je výhoda, protože si lze lépe rozvrhnout čas.  Celou metodiku vhodně doplňují krásné 
obrázky jak skřítků, tak i rostlin a živočichů.“ 
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