
PONUKOVÝ LIST PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Milí pedagógovia,

Správa Národného parku Nízke Tatry pre Vás 
pripravila ponuku environmentálnych výukových 
programov a exkurzií.  Programy sú zamerané na 
zmyslové, tvorivé a aktívne  poznávanie prírody 
a problémov životného prostredia s cieľom obohatiť 
učebné osnovy základných škôl.

O programoch všeobecne platí:

realizujú sa v priestoroch Vašej ZŠ a blízkom okolí, exkurzie na Vami 
vybranej lokalite v území Nízkych Tatier
výukový program bez sprievodných aktivít trvá  45 – 90 min., dĺžku
programu je možné upraviť podľa Vašich požiadaviek
maximálny počet detí na výukovom programe je 20-25, v prípade 
väčšieho počtu, vytvorenie viacerých skupín
programy sú poskytované bezplatne, na základe Vašej objednávky

telefonicky na čísle 048/4130 888 Ing. Jana Kološtová, prípadne e-mailom
na adrese: jana.kolostova@sopsr.sk

Aktivity v teréne

LESNÉ DOBRODRUŽSTVO - Formou zážitkového 
učenia sa deti oboznámia s lesným ekosystémom, čo 
je to les, ktoré dreviny, rastliny a živočíchy ho 
tvoria, aký je význam lesa. Praktické určovanie 
výšky, hrúbky a veku stromov, výpočet spoločenskej 
hodnoty. Ekohry zo života lesných zvierat.

KRAJINOU NÍZKYCH TATIER – Sprevádzaná túra 
po náučnom chodníku, príp. Vami vybranej lokalite 
v NAPANT-e.  Spoznávanie okolitej krajiny, rastlín,
drevín, živočíchov a zaujímavostí z ich života. 
Orientácia v teréne s mapou a bez mapy. Vplyv 
človeka na krajinu a strety záujmov.

VODNÉ POTVORKY- Charakteristika nášho toku, 
resp. vodnej plochy, stanovenie základných fyzikálno-
chemických vlastností vody, hľadanie života vo vode 
(práca s určovacími kľúčmi), stanovenie čistoty vody 
pomocou „vodných potvoriek“.

LÚČNA EXPEDÍCIA – Čo sú to lúky, ako vznikajú, na
čo slúžia. Zoznámenie sa s typickými lúčnymi 
rastlinami a živočíchmi, hlavne hmyzom (pavúky, 
kobylky, mravce).  Putovanie je spestrené ekohrami
zo života hmyzu a rôznymi aktivitami.
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Aktivity v priestoroch Vašej školy

PRÍBEHY PÍSANÉ V SNEHU – Rozprávanie o živote 
zvierat v zime, zásady správneho prikrmovania 
vtáctva v zime. Výroba malého atlasu stôp zvierat. 
Poznávanie zvierat podľa stôp a zvukov, vytváranie 
stopových dráh.

Sprievodné aktivity: Výroba kŕmidla a jednoduchých 
vtáčích pochúťok. Ekohry v snehu (vytváranie 
stopových dráh rôznych zvierat, lov  potravy, útek 
predátorovi)

LESY - Čo je les, aké má funkcie, oboznámenie sa so 
základnými lesnými drevinami a vegetačnými 
stupňami. Poznávanie typických lesných  rastlín 
a živočíchov. Potravné reťazce a význam mŕtveho 
dreva pre les.
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NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY - Predstavenie 
Národného parku, charakteristika prírodných 
pomerov, rastlinstva a živočíšstva. Činnosť Správy 
Národného parku, negatívne vplyvy, návštevný
poriadok.

Sprievodné aktivity: Spoznávanie geografie 
národného parku pri tvorbe spoločnej mapy.

ŽIVOČÍŠSTVO NAPANT-u - Zoznámenie sa
s rôznymi  biotopmi a ich obyvateľmi. Chránené
živočíchy a dôvody ich ochrany, druhová a územná
ochrana živočíchov, poznávanie podľa stôp a zvukov.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA SLOVENSKA - Predstavenie 
chránených území Slovenska (národné parky 
a chránené krajinné oblasti), stručná charakteristika, 
rozdelenie, dôvody ochrany. 

LIEČIVÉ RASTLINY - Poznávanie základných druhov 
liečivých rastlín a ich účinkov, využívanie rastlín na 
liečenie, prípravu pokrmov, či prírodných hnojív. 

Sprievodné aktivity: Vychádzka za liečivými 
rastlinami; ochutnávka čajov, príp. iných výrobkov 
(maste, oleje, octy) z liečivých rastlín;  výroba 
prírodného mydla.

INVÁZNE RASTLINY - Čo sú to invázne rastliny a 
prečo sú nebezpečné. Predstavenie najrozšírenejších 
inváznych rastlín na Slovensku. Spôsoby odstraňovania 
inváznych rastlín.

Sprievodné aktivity: Mapovanie inváznych rastlín 
v okolí Vášho bydliska

ODPADY - Úvod do problematiky odpadov: Čo je to 
odpad, triedenie odpadov, likvidácia odpadov.  Zásady
recyklácie a minimalizácie odpadov.

Sprievodné aktivity: Výroba recyklovaného papiera; 
mapovanie čiernych skládok v okolí Vášho bydliska


