
   Tešíme sa na Vás !  

 

Správa Národného parku a Biosférickej  rezervácie  Slovenský kras Vám ponúka  
 programy environmentálnej výchovy, 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. 

 

Ponúkané programy na školský rok 2018 / 2019 

Vtáčí raj:  Pomocou rozprávky „Čo je to za vták?“ zistíme, ako sa vtáky prispôsobili svojmu pro-
strediu. Ukážeme si niektoré vtáčie hniezda a spoznáme bližšie ich obyvateľov. 
Tajomstvá kameňov: Prostredníctvom hry sa deti oboznámia  s procesom vzniku hôr a kameňov, 
spoznajú kamene tvoriace Slovenský kras a rôzne skameneliny a vyfarbia si pracovný list. 
Strom je veľký dom:  Pomocou básničiek a hádaniek sa zoznámime s obyvateľmi lesa a stromov, 
povieme si o vzťahoch medzi nimi a objavíme lesné poklady ukryté v krabičke. 
Tajomstvá mokrade: Spoznáme mokraď a jej význam pre krajinu, zoznámime sa s organizmami, 
ktoré v nej žijú, hravo spoznáme žabky a naučíme sa ako ich chrániť.  
Voda je život: Hravou formou spoznáme význam, premeny a pohyb vody v krajine, oboznámime 
sa s kolobehom vody, zahráme sa na dážď a budeme chytať rybky. 
„Nebojme sa šeliem“: Predstavíme si život medveďa, vlka a rysa. Pozrieme si film o medvedíkovi 
nezbedníkovi, povieme si prečo je potrebné ich chrániť a kedy môžu byť nebezpečné. Naučíme sa 
určovať stopy pomocou šablón a pečiatok.  
Zvieratá v zime:  Priblížime si život zvierat v zime, zistíme prečo nás niektoré živočíchy opúšťajú 
na zimu a kam idú, aký je rozdiel medzi teplokrvnými a studenokrvnými živočíchmi a zahráme sa. 
Deduško bylinkár: Pomocou príbehu Deduška bylinkára sa naučíme liečiť choroby aj bez receptu,  
precvičíme si zmyslové vnímanie a zahráme sa pri určovaní liečivých rastlín. 
Separujeme:  Pomocou rozprávky si priblížime problematiku odpadov, vysvetlíme si pojmy ako 
separácia a recyklácia. Zistíme, že koľko odpadu denne tvoríme a zahráme sa rôzne hry. 
Bocian na komíne: Predstavíme si život bocianov v jednotlivých ročných obdobiach, priblížime si 
ich život, sťahovanie a spoznáme ich vzdialených príbuzných. Zahráme sa na bociany.  

 
 

Čo treba vedieť o ponúkaných programoch ? 
 

  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 sa, prosím, aspoň 2 týždne pred termínom, v ktorom máte o program záujem  

  programy sú poskytované bezplatne 
 

Ako sa prihlásiť? 

 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 priebežne informovať. 

mailto:magdalena.manikova@sopsr.sk

