AKO BY MALA VYZERAŤ VAŠA NÁVŠTEVA KNIŽNICE S PROJEKTOM „LES UKRYTÝ V KNIHE“ (stručný scenár)
Témou šiesteho ročníka projektu „LES UKRYTÝ V KNIHE“ je RECEPTY Z LESA.

Úvod
Les je záruka kvalitných potravín. Odhaduje sa, že na Zemi je okolo 7 000 rôznych druhov rastlín, ktoré
priamo slúžia ako zdroj potravy a veľa z nich má preukázateľne liečivé účinky, ktoré sa využívajú nielen v
tradičnom ľudovom liečiteľstve, ale aj v modernej medicíne. Súčasná doba zaznamenala zvýšený dopyt po
domácich produktoch. Ľudia vyhľadávajú možnosti nákupu kvalitných potravín priamo z dvora, vyrábajú si
domáce džemy a sirupy z lesných plodov a rovnako zbierajú liečivé byliny na čaje. Mäso z diviny je známe
svojou výraznou chuťou, ale aj preto, že je preň typický nízky obsah tuku a cholesterolu, keďže zver sa
neustále pohybuje za potravou a žije v čistom lesnom prostredí.
Za základ čítania a práce s pripravenými pracovnými listami je odporučená kniha Básničkové pochúťky alebo
pochúťkové básničky od Ondreja Nagaja.
Pracovný list žiaci vypĺňajú na základe prečítaného textu a následnej práci s knihou.

Program (cca45-60min.)
1. Privítanie detí zo strany LP
2. Krátka informácia o projekte Les ukrytý v knihe, jeho poslaní a cieľoch.
3. Zoznámenie sa v kruhu, pomocou šiškofónu alebo klbka cez otázku: Ktorú pochúťku z lesa máš
najradšej?
4. Rozprávanie o lesných plodoch a zverine, o možnostiach prípravy lesných pochúťok priamo
v lese (pikniky ap.). Základné pravidlá zakladania ohňa v lese.
5. Spoločné čítanie spojené s vypracovaním pracovného listu.
6. Lesná hra: Košík plný dobrôt pre zvieratká (interaktívne rozprávanie o význame prikrmovania
lesnej zveri).
7. Spätná väzba
8. Záver
Lesný pedagóg:
•
•
•

aktívne vyzve žiakov na zapojenie sa do súťaže o vytvorenie knihy RECEPTY Z LESA
(informácie o podmienkach súťaže sú na stránke www.lesnapedagogika.sk)
vyzve na navštívenie fun page Facebook.com/lesnapedagogika
vyzve knižnicu o zaslanie spätnej väzby pre NLC (pre objektívne vyhodnotenie)

Pohodové čítanie želá organizačný tím projektu 

