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PONUKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMOV 

 
Milí učitelia, 

Správa Národného parku Nízke Tatry Vám opäť prináša pestrú ponuku 

ekovýchovných programov, ktoré sa poskytujú bezplatne pre základné 

školy. 

Je potrebné ich však dopredu objednať najmenej 2 týždne pred 

termínom, v ktorom máte o program záujem.  

Programy pre 1. stupeň sú vedené zážitkovou a hravou formou 

s minimálnou potrebou interaktívnej tabule. Programy pre 2. stupeň sú  

prevažne vedené prostredníctvom interaktívnej tabule. Taktiež je možnosť 

ukážky preparátov rôznych vtákov, cicavcov....Každý program bude 

prispôsobený schopnostiam žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Na ekovýchovných programoch je nutný pedagogický dozor. 

 

 

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

parku Nízke Tatry, pracovisko Liptovský Hrádok. 

 

Kontakt: Ing. Elena Hančinová 

    Správa NAPANT 

    SNP 311 

    033 01 Liptovský Hrádok 

    tel. 0903 298 169 

    e-mail: Elena.Hancinova@napant.sk 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

 

mailto:Elena.Hancinova@napant.sk
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Ponuka pre 1. stupeň: 
 

Živočíchy Nízkych Tatier 
Jedným z veľmi obľúbených programov minulého roku, počas ktorého sa žiaci 

formou prezentácie dozvedia veľa zaujímavostí zo života našich chránených 

druhov zvierat. Budeme počúvať zvuky zvierat a určovať ich stopy. Takisto 

táto téma sa dá rozdeliť na viaceré: Vlk, Medveď, Rys, Svišť, Kamzík, Orol, 

Vtáčí svet... 

:  45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

Vodné tajomstvá 
Spoločne upriamime pozornosť na zázračnú tekutinu - vodu. Deti sa dozvedia, 

odkiaľ sa voda berie, v akých rôznych podobách sa na Zemi vyskytuje, čo 

všetko môže vode ublížiť. Zahráme sa na kolobeh vody. 

: 45 min.  

1 trieda 

-program si vyžaduje priestor v triede tak, aby si deti mohli sadnúť do 

polkruhu 

 

Strom je veľký dom 
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. 

:  45 min.  

1 trieda 

-program si vyžaduje priestor v triede tak, aby si deti mohli sadnúť do 

polkruhu 
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Zdravý les je veľká rodina  
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. 

:  45 min.  

1 trieda 

-program si vyžaduje priestor v triede tak, aby si deti mohli sadnúť do 

polkruhu 

 

 

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

:  45 min.  

1 trieda 

-program si vyžaduje priestor v triede tak, aby si deti mohli sadnúť do 

polkruhu 

 

 

Svet mokradí 
V tomto programe sa deti dozvedia veľa užitočných a zaujímavých 

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

funkciu zastávajú v prírode. Ktoré rastlinky a živočíchy sa viažu na 

mokrade. 

:  45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 
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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. Donesieme na ukážku úľ, kukly, ktoré si budú môcť deti aj 

vyskúšať a rôzne iné pomôcky. 

:  45 min.  

1 trieda 

-program si vyžaduje priestor v triede tak, aby si deti mohli sadnúť do 

polkruhu 

 

 

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 a preparát malého 

macka. 

:  45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 
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Ponuka pre 2. stupeň: 
 

Národný park Nízke Tatry 
Formou prezentácie vám priblížime prírodné pomery, rastlinstvo, živočíšstvo 

ako aj najkrajšie časti Národného parku Nízke Tatry. Objasníme prečo je 

potrebný návštevný poriadok a aké sú najčastejšie problémy v ochrane 

prírody.   

: 45 min 

 1 trieda  

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

 

Živočíchy Nízkych Tatier 
Veľmi obľúbený program, počas ktorého sa žiaci formou prezentácie dozvedia 

veľa zaujímavostí zo života našich chránených druhov zvierat. Budeme 

počúvať zvuky zvierat a určovať ich stopy. Takisto táto téma sa dá rozdeliť 

na viaceré: Vlk, Medveď, Rys, Svišť, Kamzík, Orol, Vtáčí svet... 

:  45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

 

Pazúrom a zobákom 
Program, počas ktorého budeme spoznávať dravce v prírode: kde hniezdia, 

aký majú spôsob lovu, čo tvorí ich potravu, aká je ohrozenosť niektorých 

druhov. Budeme rozpoznávať ich letky a siluety letu.  

: 45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 
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Les a jeho význam 
Žiaci sa prostredníctvom tohto programu dozvedia o význame lesa, prečo je 

dôležité mŕtve drevo a či je skutočne mŕtve...Aký je rozdiel medzi 

prirodzeným lesom a lesom vytvoreným človekom...Program žiakom ukáže 

krásu pravého, prirodzeného lesa. Súčasťou programu je púšťanie úryvkov 

z filmu „Znovuzrodenie lesa“. 

: 45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

 

Voda a jej význam  
Rozprávanie o vode ako o jednej z najdôležitejších látok na Zemi, 

o jej zásobách a kolobehu v prírode. Povieme si, čo ohrozuje čistotu vody na 

Zemi a ako môžeme prispieť k šetreniu vodou. Prednáška je obohatená 

o poučný film a o „nahliadnutie do budúcnosti“ prostredníctvom listu z roku 

2070. 

: 45 min. 

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

 

Znečisťovanie vôd 
Voda je unikátna, mali by sme ju chrániť ako najväčší poklad a predsa sme 

svedkami toho, ako s ňou necitlivo zaobchádzame. 

Program sa zameriava na globálne problémy súvisiace so znečisťovaním vôd na 

Zemi. Prednáška je obohatená o pracovné listy, ktoré si na záver spoločne 

vypracujeme. 

: 45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 
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Odpady - problém náš každodenný 
Bližšie si predstavíme problém s odpadmi, čo to vlastne odpad je a ako vzniká, 

čo všetko tvorí komunálny odpad. Aké sú spôsoby zneškodňovania odpadu – ich 

výhody a nevýhody. Naučíme sa ako triediť odpad a čo znamená recyklácia., 

resp. predstavíme si životný štýl „Zero Waste“ – život bez plytvania a bez 

smetí.  

: 45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

Zo života včiel 
Včely sú zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti postupne bude 

objavovať.( Vilém Mrštík) 

Žiakom prostredníctvom tohto zaujímavého programu priblížime život včiel, 

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. 

Súčasťou programu je krátky film o včelách, ktorý svojimi detailnými zábermi 

očarí nejedného žiaka. 

: 45 min.  

1 trieda  

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 

 

Medveď hnedý 
V prezentácii sa dozvieme veľa informácií o živote medveďa hnedého, 

povieme si ako sa máme správať pri stretnutí s medveďom. Oboznámime 

sa s metódami výskumu, resp. ukážeme si rôzne pomôcky, ktoré 

využívame pri monitorovaní života našej najväčšej šelmy. Tému dopĺňajú 

rôzne videá a fotografie zaznamenané prostredníctvom fotopascí. 

: 45 min.  

1 trieda 

-PPT prezentácia, potrebné je zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ozvučenie 


