
Správa NP a BR Slovenský kras Vám ponúka ekovýchovné programy, kde pomocou rozprávok,  
hier, premietaním filmov o mláďatkách, prezentácií a pobytom v prírode učíme deti  

chrániť životné prostredie, v ktorom žijeme. Naším cieľom je zážitkovou formou vytvárať  
pozitívny vzťah k prírode. 

 
 

Kto býva v dutinách stromov: Hravou formou sa naučíme, prečo sú dôležité aj staré stromy a pritom spoz-
náme živočíchy žijúce v dutinách stromov. Zistíme čo je mŕtve drevo. Pozrieme si pod lupou roháča a fúza-
ča alpského. Bližšie spoznáme netopiere a zahráme sa. 
Kto býva v norách a brlohoch: Predstavíme si život v norách, pozrieme si krátky film o jazvecoch, poroz-
právame sa o zimných spáčoch a za pomoci pečiatok sa naučíme rozpoznávať stopy zvieratiek.  
Strom je veľký dom: Pomocou básničiek, hádaniek a zvukov sa zoznámime s obyvateľmi lesa a stromov, 
povieme si o vzťahoch medzi nimi a porozprávame sa o tom prečo treba stromy, lesy a živočíchy chrániť. 
Život vo vode: Pomocou filmu spoznáme mláďatká potápok voziace sa na chrbte svojej mamičky, poroz-
právame sa o zvieratkách a rastlinkách žijúcich vo vode a formou hry si ukážeme ako pomáhame žabkám.   
Pestrý život na lúke: Pozrieme si krátky film o živote sysľov, spoznáme krásu, význam a vývojové štádiá 
motýľov a zábavnou formou budeme spoznávať liečivé rastliny. Vyrobíme si lietajúce motýliky.  
Čo skrývajú skaly? Pomocou krátkeho filmu odhalíme, kto býva v skalných štrbinách a medzi skalami, 
povieme si ako vznikajú jaskyne a kto v nich býva. Zahráme sa.  
Kráľ našich hôr: Spoznáme kráľa našich hôr- medveďa a porozprávame sa aj o ostatných šelmách žijúcich 
v Slovenskom krase. Pozrieme si krátky film o rysích mláďatkách. Za pomoci pečiatok a šablón sa naučíme 
rozoznávať ich stopy. Zahráme sa.  
 
 

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

 sú určené pre deti vo veku 4 – 6 rokov, trvajú cca 60 minút 

 uskutočňujú sa v dopoludňajších hodinách, v čase od 9.00 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 vody, Svetový deň Zeme a iné,  
pripravujeme každoročne rôzne akcie na základe Vašej požiadavky a dohody. 

 

   Tešíme sa na Vás !  

mailto:magdalena.manikova@sopsr.sk

