
 

 

 
 

Ponuka ekovýchovných programov 

 pre materské školy 
- školský rok 2014/2015 - 

 
Milí učitelia, 

Správa Národného parku Nízke Tatry Vám aj tento rok prináša pestrú 

ponuku ekovýchovných programov. Programy prebiehajú vo vašej 

materskej škole a trvajú cca 45 minút, sú poskytované bezplatne. 

Samozrejme, každý program bude prispôsobený schopnostiam žiakov 

v jednotlivých triedach. Taktiež je možnosť dohodnúť individuálne 

prednášky na akúkoľvek tému, ktorá súvisí s prírodou, jej ochranou, 

poznaním, Národným parkom, učebnými osnovami. 

Našim cieľom, je hravou a zážitkovou formou pomôcť pri vytváraní 

pozitívneho vzťahu k prírode. 

Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás prosím na Správe 

Národného parku Nízke Tatry, najmenej 2 týždne pred termínom, 

v ktorom máte o program záujem. 

 

Kontakt: Ing. Elena Hančinová 

               Správa NAPANT 

               SNP 311 

               033 01 Liptovský Hrádok 

               tel. 0903 298 169 

               e-mail: elena.hancinova@sopsr.sk 

 

 

 

Tešíme sa na Vás! 

mailto:elena.hancinova@sopsr.sk


Zvieratká z lesa 
Deti prostredníctvom tohto programu spoznajú známe druhy lesných 

zvieratiek. Dozvedia sa, kde všade v lese môžu zvieratká bývať, čo 

papajú, aké stopy zanechávajú. Deti budú počúvať zvuky zvierat, 

určovať ich stopy.  

Naučia sa, ako sa majú správať v lese, aby ich zbytočne nevyrušovali. 

Taktiež sa zahráme na jednotlivé zvieratká a niektoré si aj vytvoríme.  

 

 

Medveď 
Hravou a zážitkovou formou sa deti dozvedia zaujímavosti zo života 

našej najväčšej šelmy. Naučia sa, čím všetkým sa medveď živí, prečo 

v zime spí a čo robiť, ak sa s ním náhodou stretneme na prechádzke 

lesom. 

Prinesieme na ukážku sádrové odliatky medvedích stôp. 

 

 

Netopier 
Poodkryjeme rúško tajomstva tohto záhadného živočícha. 

Prostredníctvom kamarátky Večernice, si porozprávame o živote 

týchto fascinujúcich cicavcov. Vysvetlíme deťom čo robiť ak nájdu 

zraneného netopiera, dozvedia sa prečo v tme nenarazí a na záver si 

netopiera vyrobíme.  

 

 

Usilovný ako včielka 
Včely sú zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti postupne 

bude objavovať. (Vilém Mrštík) 

Deťom prostredníctvom tohto zaujímavého programu priblížime 

život včeličiek, prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich 

musíme chrániť. Medzi nás príde dlhoročný včelár, ktorý deťom 

priblíži činnosť včelára. Donesieme na ukážku úľ, kukly, ktoré si 

budú môcť deti aj vyskúšať a rôzne iné pomôcky. 

Súčasťou programu bude aj ochutnávka rôznych druhov medu. 

 

 

 

 



Strom 
Deťom hravou formou sprístupníme informácie o význame stromov, 

pričom sa oboznámia aj s ich zvieracími obyveteľmi. 

Prostredníctvom hry si vyskúšajú jednotlivé rastové fázy, povieme si 

prečo treba stromy chrániť. 

 

 
Odpady 
Tento program deťom priblíži, ako vznikajú odpady a ako sa má 

s nimi správne zaobchádzať. Naučíme sa triediť odpad, ukážeme si, 

že aj z odpadu, môžu vzniknúť pekné veci. Pozrieme sa na odpad 

tvorivými očami. 

 

 

Putovanie vodných kvapiek 
Rozprávaním o putovaní vodných kvapiek sa deti naučia o kolobehu 

vody na Zemi, aké rôzne podoby môže mať voda a prečo je pre nás 

taká dôležitá. Samozrejme si povieme aj o znečisťovaní a zbytočnom 

plytvaní vody. A dozvedia sa aké rôzne zvieratká a rastliny môžu žiť 

vo vode. 

 

 

Vtáčí svet 
Tento program priblíži deťom život našich vtákov, aké rôzne hniezda 

si stavajú, budú počúvať vtáčie hlasy, rozpoznávať ich pierka. 

Dozvedia sa prečo niektoré vtáky na zimu odlietajú a niektoré 

ostávajú a ako im môžeme pomôcť s potravou počas dlhej zimy.  

 

 

 
 


