
Lesní zpravoděj #4

Milí přátelé,

právě "držíte v rukou" podzimní vydání Lesního zpravoděje. Dozvíte se zde o tom, co se
událo, co chystáme a čím žijeme.

Máme za sebou začátek nového školkového roku. Již podvanácté jsme přivítali do Pramínku
nové děti a jejich rodiče. Na Zahradě stojí nová jurta, která slouží jako zázemí Světýlkům.
Letos poprvé na Zahradě ochutnáváme z úrody jablek a ořechů, zpracováváme a radujeme se
z ní. Ještě chvíli si užíváme babího léta, než jej vystřídají deště a plískanice. Doufejme, že na
oslavu Dne stromů, kterou připravujeme 23. října, bude ještě hezky, abychom společně
nabrali sílu do temnější části roku. Přejeme Vám příjemné podzimní dny.

Za Lesní klub Pramínek
Irena Honsová

Podzimní slavnost a otevření Zahrady

I přes vydatný déšť jsme se v říjnu sešli na naší letošní
první společné slavnosti. Přivítali a přijali jsme mezi sebe
nové Pramínky – rodiče a děti, které přicházejí do školky
prvním rokem. V tradiční  spirále  na ně  čekalo  jablíčko.
Zazpívali jsme si podzimní písně a poděkovali Matce Zemi
za  její  úrodu a  dary.  Ochutnali  jsme mnoho dobrot  ze
stolu  hojnosti  a  také  čerstvý  mošt  z  vlastních  jablíček.
Nová Zahrada tak byla slavnostně otevřena.

Jablečné hospodaření letos poprvé

Úroda jablek v zahradě je veliká. S pomocí rodičů se nám
daří úrodu zpracovávat, máme radost, že nepřijde vniveč.
Pokud byste se chtěli přidat a do hodpodaření na zahradě
se zapojit, ozvěte se.
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Společné zpívání s Hankou Krejčovou Říhovou

S naší bývalou průvodkyní, zpěvačkou a tanečnicí Hankou,
se  pravidelně  scházíme  při  společném  muzicírování.
Ladíme  nástroje,  ladíme  hlasy,  velcí  i  malí  dohromady.
Zkoušíme podzimní, ale už i zimní písně, které si již brzy
zazpíváme u příležitosti adventní spirály. Tmy přibývá, je
milé setkávat se spolu a podpořit se navzájem v této části
roku. Termíny zpívání a více informací zde.

Setkání mužů z lesních školek v Pramínku

Přibývá  lesních  školek,  přibývá  i  mužů,  které  baví
smysluplná práce s dětmi, venku. V Pramínku je průvodců
mužů polovina, ale to je zatím výjimkou. Ženy i v lesních
školkách výrazně převažují. V říjnu se sešla skupina mužů
ž českých lesních školek u nás v Pramínku. Kolem ohně
společně sdíleli svoje pocity, vize a ideály týkající se práce
s  dětmi.  Po  společném večeru a  přenocování  se  vydali
pěšky z Říčan (Světic) do Prahy Troja, inspirovali  se při
návštěvě jiných lesních školek a zažili vzdělávací semináře
týkající se lesní terapie a agresivity.

Pramínek běžel - děkujeme!

Závod  nezávod,  cestou  necestou.  4.  září  se  konal
historicky  první  ročník  dobroakce  na  podporu  Lesního
klubu Pramínek.
Děkujeme všem statečným účastníkům a účastnicím, že
přišli a podpořili nás! Těšíme se na příští rok!

Co ještě připravujeme
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Den stromů - 23. října od 14 hodin

Srdečně vás zveme do Pramínku na oslavu Dne stromů v
neděli  23.  října  od  14  hodin.  U  Říčanské  hájovny  se
můžete těšit na loutkové představení z dílny Evy Hellerové
Hodinkové  “Chodící  dřevo  z  Dobříše”,  na  tradiční
bubnování  s  Petrem Šušorem nebo  na  lesní  příběhy  v
podání komika, klauna a herce Roberta Janče.
Přijeďte na kole, vlakem anebo přijďte pěšky (parkování
ve Světicích není možné). Nezapomeňte  vlastní  hrníčky,
mističky či talíře. Pokud by hrozil celodenní déšť, akce se
konat nebude. Sledujte náš facebook a webové stránky.

Lesní rodinné dopoledne i v tomto roce

Lesní dopoledne je prostor pro ženy s malými dětmi, které
ještě  nechodí  do školky,  ale chtějí  se setkávat,  tvořit  a
sdílet. Probíhají každý čtvrtek od 10 do 12 hodin. Místem
setkávání je od září nově Zahrada. Přihlášení a informace
u Lucie Hofírkové, lhofirkova@gmail.com. Více informací o
programu se dozvíte na našem webu.

Chcete odebírat Lesní zpravoděj?

Přihlásit se k jeho odběru můžete zde.

www.lesnikubpraminek.cz

facebook.com/l.k.praminek

Lesní klub Pramínek je projektem ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Od roku 2011

nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let v prostředí lesa. Je členem

Asociace lesních mateřských škol a též certifikovaným lesním klubem.
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