
   Tešíme sa na Vás !  

Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie  Slovenský kras Vám ponúka  
ekovýchovné programy, kde pomocou rozprávok, hier, premietaním náučno propagačných filmov, 

prezentácií a pobytom v prírode učíme deti chrániť životné prostredie, v ktorom žijeme.  
Naším cieľom je zážitkovou formou vytvárať pozitívny vzťah k prírode. 

 

Rozmanitosť lesa: Zoznámime sa s obyvateľmi lesa, povieme si o rozmanitosti druhov, vzťahov,  
farieb, zvukov a vôní v lese. Z rozprávky sa dozvieme prečo jeleňovi odpadli parohy a budeme   
objavovať lesné poklady ukryté v krabičke. 
Vodné tajomstvá: Hravou formou spoznáme význam, premeny a pohyb vody v krajine, oboznámime 
sa s kolobehom vody, spoznáme mokraď a jej význam pre krajinu, zoznámime sa s organizmami, ktoré 
v nej žijú, zahráme sa na dážď a budeme chytať rybky. 
Mladý stopár: Prezentáciou mladý stopár  si ukážeme, aké rôzne stopy zanechávajú živočíchy, ale aj 
ľudia v prírode. Naučíme sa určovať stopy pomocou šablón a pečiatok. Zahráme sa na detektívov. 
„Nebojme sa šeliem“: Predstavíme si život medveďa, vlka, rysa a divej mačky. Pozrieme si film o 
medvedíkovi nezbedníkovi, povieme si prečo je potrebné ich chrániť a kedy môžu byť nebezpečné. 
Na lúke: Zábavnou formou spoznáme liečivé rastlinky, zoznámime sa so zvieratkami žijúcimi na  
lúkach. Z rozprávky sa dozvieme ako dudkovi Chocholúšikovi narástol chochlík a zahráme sa.  
Zaujímavý život netopierov: Predstavíme si život netopierov, ako ich chránime, zistíme, či sú povery o 
netopieroch pravdivé, premietneme si film a zahráme sa na netopiere. 
Rok s bocianom: Predstavíme si život bocianov v jednotlivých ročných obdobiach, priblížime si ich 
život na komíne, sťahovanie a spoznáme ich vzdialených príbuzných. Zahráme sa na bociany.  
Zaujímavosti zo života vtákov: Pomocou rozprávky „Čo je to za vták?“ zistíme, ako sa vtáky 
 prispôsobili svojmu prostrediu. Zodpovieme si na otázky: Prečo ďatla od ďobania nerozbolí hlava?    
Dokážu niektoré vtáky neustále lietať? Sú sovy naozaj múdre? Zahráme sa.  

 

 uskutočňujú sa u vás, v priestoroch triedy alebo školského dvora, po dohode v teréne 

 trvajú cca 45 minút, prípadne podľa dohody ( v prípade premietania filmu 1,5 hod.) 

 uskutočňujú sa v dopoludňajších hodinách, v čase od 8.00 h do 12.00 h alebo podľa  dohody 

 prihláste, prosím, vašu triedu aspoň 2 týždne pred termínom, v ktorom máte o program záujem  

 programy sú poskytované bezplatne 
 

 Kontaktujte nás telefonicky na tel.: 058/7326815,  mob.: 0903 298 237 - MVDr. Andrea Balážová,  

 pracovníčka pre environmentálnu výchovu alebo e-mailom na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk  
 Adresa: Správa NP a BR Slovenský kras, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín 

 
 

K jednotlivým udalostiam v roku ako sú napr.: Svetový deň mokradí, Svetový deň Zeme, Svetový deň 
sťahovavého vtáctva, Európsky deň národných parkov, Deň otvorených dverí BR Slovenský kras a iné, 
pripravujeme každoročne, aj na základe Vašej požiadavky, rôzne akcie o ktorých Vás budeme priebež-

ne informovať. 
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