Správa NP a BR Slovenský kras Vám ponúka ekovýchovné programy, kde pomocou 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.
20 rokov vyhlásenia NP Slovenský kras: Predstavíme si národný park Slovenský kras, povieme si o
histórii, rastlinách a živočíchoch a zoznámime sa s úlohami, ktoré jednotliví pracovníci parku riešia.
Flóra Slovenského krasu: Prezentáciou si predstavíme rastliny vyskytujúce sa na území NP, objasníme
si pojmy ako endemit, druhová diverzita, biotop, invázne rastliny a iné. Pozrieme si krátky film,
vypracujeme pracovný list a zabavíme sa pri náučných aktivitách.
Fauna Slovenského krasu: Zoznámime sa s chránenými živočíchmi na území NP, spoznáme bližšie
roháča veľkého, vydru riečnu a sysľa pasienkového. Pozrieme si krátky film, vypracujeme pracovný
list a zabavíme sa pri náučných aktivitách.
Ochrana prírody: Beseda o ochrane prírody, racionálnom využívaní prírodných zdrojov, chránených
živočíchoch a rastlinách, sústave NATURA 2000 a trvalo udržateľnom rozvoji.
Tajomstvá mokradí: Povieme si o význame, premenách a pohybe vody v prírode, spoznáme mokraď
a život v nej, priblížime si Ramsarský dohovor, premietneme film a zahráme sa na sieť vzťahov.
Sovy a dravce: Spoznáme naše sovy a dravce, zistíme v čom sú podobní a v čom úplne rozdielny, prečo
potrebujú ochranu, pozrieme si film a vyplníme pracovný list.
Život netopierov: Spoznáme tajuplný život netopierov, zistíme, či sú povery o netopieroch pravdivé,
premietneme si film, zahráme sa na netopiere a vypracujeme pracovný list.
Nebojme sa šeliem: V rámci prezentácie si ukážeme, aké šelmy žijú v Slovenskom krase, aké stopy
zanechávajú, prečo je potrebné ich chrániť a kedy sú nebezpečné.
Vtáčí raj: Pozrieme sa, kde všade vtáky hniezdia, ako sú prispôsobené prostrediu v ktorom žijú, zistíme význam chránených vtáčích území, predstavíme si niektoré vtáčie hniezda, pierka, vyrobíme bocianí zobák a zahráme sa rôzne hry.







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 zatiaľ 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 NP a BR Slovenský kras
a iné, pripravujeme každoročne, aj na základe Vašej požiadavky, rôzne akcie o ktorých Vás budeme
priebežne informovať.

 Tešíme sa na Vás !

