
 Ekovýchovné programy Správy NAPANT pre materské školy 

Milí učitelia, 

Správa Národného parku Nízke Tatry Vám aj tento rok prináša pestrú ponuku 

ekovýchovných programov. Našim cieľom je hravou a zážitkovou formou pomôcť pri 

vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode. 

Všeobecne o programoch: 

 Programy prebiehajú vo vašej materskej škole a trvajú cca 30 - 40 minút, 

Dĺžku programu vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

 Na programe je nevyhnutná prítomnosť pedagóga. 

 Program je určený pre deti predškolského veku, vždy pre jednu triedu. 

V prípade jednotriednych MŠ je to o individuálnom prístupe. 

 Samozrejme, každý program bude prispôsobený schopnostiam žiakov 

v jednotlivých triedach.  

 Niektoré programy si vyžadujú interaktívnu tabuľu a ozvučenie, táto 

požiadavka je uvedená pri jednotlivých programoch. 

 Počas programov sa môže zhotovovať fotodokumentácia, ktorá sa využíva 

pre výchovno-propagačné aktivity Správy NAPANT. Škola zabezpečí 

informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií 

žiakov, prípadne nás vopred upozorní, že takýto súhlas nemá. 

 Programy sú realizované bezplatne na objednávku, podľa kapacitných 

možností Správy NAPANT.  

Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás, prosím, na Správe Národného parku Nízke 

Tatry prostredníctvom emailu,  najmenej 2 týždne pred termínom, v ktorom máte 

o program záujem. 

 

 Kontakt: Ing. Elena Hančinová, tel. 0903 298 169, e-mail: elena.hancinova@napant.sk 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás! 

 

mailto:elena.hancinova@napant.sk


Zvieratká z lesa  (celoročne) 

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. Niektoré zvieratká sa naučíme napodobňovať pohybom aj 

zvukmi. 

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

- na program je potrebná interaktívna tabuľa a ozvučenie 

 

 

  

 

Vtáčí svet (celoročne) 

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. Porozprávame si 

poučný príbeh „ Čo je to za vták.“  

- na program je potrebná interaktívna tabuľa a ozvučenie 

 

 

Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát.... 

(celoročne) 

Tento program deťom priblíži, ako vznikajú odpady a ako sa má s nimi správne zaobchádzať. 

Spolu vyčistíme jazierko od odpadkov, pomocou básničky o separovaní sa naučíme triediť 

odpad, ukážeme si, že aj z odpadu, môžu vzniknúť pekné veci.  

 



Medveď (celoročne) 

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 sadrové odliatky medvedích stôp a preparát malého macka. 

- na program je potrebná interaktívna tabuľa a ozvučenie 

 

 

 

Strom je veľký dom (október-november) 

 

Deťom hravou formou sprístupníme informácie o význame stromov, pričom sa oboznámia aj 

s ich zvieracími obyvateľmi. Naučíme sa čítať z dreva, koľko narodenín stromček oslávil, ako 

sa mu počas života vodilo. Prostredníctvom hry si vyskúšajú jednotlivé rastové fázy, povieme 

si prečo treba stromy chrániť. 

 

 

 

 

Život zvieratiek v zime (november-február) 

Prečo medveď a svišť v zime spí? Ako vyzerá ich domček v zime? Prečo kamzíkom nie je zima 

ani v tých najtuhších zimách? Ktoré vtáčiky u nás zimujú a naopak, ktoré odlietajú do teplých 

krajín? Všetko toto a ešte viac sa deti dozvedia prostredníctvom tohto programu. 

- na program je potrebná interaktívna tabuľa  

 

 

 

 



Príbehy písané v snehu (november-marec) 

Kto tu bol? – poznávanie zvierat podľa stôp, zvukov, či trusu. Deti sa naučia rozpoznávať 

stopy rôznych druhov zvierat, stanú sa z nich malí stopári. Spoločne si vyrobíme malý atlas 

stôp, ktorý si budú môcť brávať na svoje dobrodružné výpravy do prírody. 

- na program je potrebná interaktívna tabuľa a ozvučenie 

 

 

 

 

 

Usilovný ako včielka (apríl- jún) 

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. Donesieme na ukážku úľ, kukly, 

ktoré si budú môcť deti aj vyskúšať a rôzne iné pomôcky. 

 

 

 

Putovanie vodných kvapiek (marec-jún) 

Rozprávaním o putovaní vodných kvapiek VO-DI-ČKA sa deti naučia o kolobehu vody na 

Zemi, aké rôzne podoby môže mať voda a prečo je pre nás taká dôležitá. Samozrejme, 

povieme si aj o znečisťovaní a zbytočnom plytvaní vody.  

       

 

 



Ako žabka o mokraď prišla (február-jún) 

V tomto programe sa deti prostredníctvom príbehu o žabke Kvačke dozvedia veľa užitočných 

a zaujímavých informácií o mokradiach. Čo to vlastne tie mokrade sú a akú významnú 

funkciu zastávajú v prírode.  

 

 

Vodní obyvatelia (marec-jún) 

Deti umiestňujú obrázky zvieratiek do rôznych vodných prostredí podľa toho, kde ktoré 

zvieratko žije. Program má za úlohu vysvetliť deťom, že každý typ vodného prostredia je 

veľmi významný a poskytuje domov veľkému počtu zvieratiek. 

 

                       

 

Tajomstvá hmyzu a pavúkov (od polovice mája) 

Program je zameraný na skamarátenie sa detičiek s hmyzom a pavúčikmi. Povieme si čo je to 

hmyz a pavúk, koľko majú nôh, vyskúšame si, ako vidí hmyz a upletieme sieť tak, ako to robí 

pavúčik. Program ukončíme v záhrade škôlky, kde prostredníctvom prenosných mikroskopov 

a kelímkov s lupou, budeme zblízka sledovať hmyz a pavúčiky. 

-program sa koná iba za priaznivého počasia 

 

   

 

 



Zdravý les je veľká rodina (marec-jún) 

Oboznámime sa s rozdielmi medzi zdravým- prirodzeným lesom a monokultúrou ( lesom 

nezdravým). Deťom pomôžeme pochopiť, že prirodzený les tvoria stromy rozličného veku 

a veľkosti. Detičky si takýto les aj vytvoria, čo im pomôže spoznať rozmanitosť rastlinnej 

a živočíšnej ríše v prirodzenom- zdravom lese. 

 

 

 

 

 

Príbeh sedliaka Ignáca (apríl-jún) 

V tomto programe si deti vypočujú príbeh sedliaka Ignáca, ktorý musel na staré kolená 

opustiť svoju rodnú dedinu, kvôli znečistenému životnému prostrediu. 

Deti sa oboznámia s rôznymi zdrojmi znečistenia v dedine, taktiež sa dozvedia, ako sa dá toto 

znečistenie odstrániť. 

Cieľom programu je, aby si deti uvedomili, že každý môže prispieť k zlepšeniu prostredia, 

v ktorom žije. 

 

 

 

 

 

 

 


