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Občanské sdružení Jurta již 15 let rozvíjí veřejně prospěšné
aktivity na Děčínsku a Ústecku — podporující sociální
služby, provoz tréninkových dílen, rekonstrukce a obnovení
farmy v Nebočadech, školení, vzdělávání a další.
Novým přirozeně navazujícím projektem je Lesní klub Jurta
pro aktivní děti a rodiče.

Lesní klub jurta vytváříme
jako důvěryhodnou,
zodpovědnou a rozumnou
možnost předškolního
vzdělávání.
Nabízí aktivní život
v přírodě — s dostatkem
energie, smyslových
zážitků, zkušeností
a prevence onemocnění.

tým lesního klubu
Petra Tanglová, vedení projektu, poradenství
E petra.tanglova@jurta.cz
T 725 182 397

David Landsperský, liga rodičů lesního klubu
E landspersky@jurta.cz
T 603 546 670

Jakub Formánek, architektura zázemí projektu
E formanek@jurta.cz
T 602 612 445
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denně v přírodě 			
a na vlastní kůži
• příroda láká, uspokojuje a rozvíjí
sama o sobě
• zdravá únava a využití své energie
ve volném prostoru
• spontánní hra a učení prožitkem

LESNÍ KLUB JURTA je předškolní
vzdělávání, při kterém se většina
aktivit odehrává v lese, na louce,
u potoka, na kopci.
Společně s rodiči jej vytváříme
jako důvěryhodnou, zodpovědnou
a rozumnou možnost založenou na
denním fungování v přírodě.
Děti získávají zkušenosti na vlastní
kůži, posilují své zdraví a přirozeně
rozvíjejí vlastní imunitu.
Lesní kluby jsou pro rodiče, které baví
trávit čas se svými potomky.

rozvoj přirozeného
zdraví a imunity
• zdravý vzduch a hodně pohybu
je považováno za jednu z
nejvhodnějších prevencí
onemocnění
• jíme a pěstujeme biopotraviny,
hrajeme si s biohračkami

Budou děti kvalitně připravené
na vstup do školy?
Lesní klub Jurta má zpracovaný Školní vzdělávací
program stejně jako mateřské školky. S dětmi
pracuje kvalifikovaný pedagog.
Lesní klub je kvalitní volba předškolního vzdělávání
pro zodpovědné rodiče. Je zaměřený na všechny
důležité složky předškolního vývoje dítěte tak,
aby bylo vhodně připraveno na vstup do školy —
rozumový a tělesný rozvoj, mravní a citový vývoj,
rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.

klub pro děti
s aktivními rodiči
• rodiče nezůstávají stranou —
participují na programu a ovlivňují
chod klubu
• tvůrčí spolupráce a zájem rodičů
je jednou ze základních vlastností
lesních klubů

FUNGUJEME I KDYŽ MRZNE, PRŠÍ?
Základním principem lesního klubu je pobyt dětí
venku — v terénu i na zahradě. Práci s dětmi
přizpůsobujeme ročnímu období a samozřejmě
aktuálnímu počasí.
Základem je vhodné vybavení pro pobyt v terénu,
vrstvené oblečení a pevné boty. Když je dítě v suchu,
v teple a najedené, snadno si poradí s podmínkami,
které mnohý dospělý vnímá už jako extrémní.

Jak je v lesním klubu zajištěna
hygiena a stravování?
Ruce si děti myjí vždy před jídlem, Petra má denně
s sebou termosku s teplou vodou a mýdlo. Svačinu a
oběd si nosí v termoobalech, připravené z domova —
a jednou týdně společně vaříme.
Součástí zázemí lesního klubu je kompostová toaleta,
v terénu využíváme „suchý záchod”.

www.jurta.cz/lesni-klub

