
PONUKOVÝ LIST PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Milí pedagógovia,

Správa Národného parku Nízke Tatry pre Vás
pripravila ponuku environmentálnych výukových
programov. Programy sú zamerané na
zmyslové, tvorivé a aktívne poznávanie prírody
a problémov životného prostredia.

Programy si môžete objednať u Ing. Jany Kološtovej
e-mailom na adrese: Jana.Kolostova@napant.sk,
prípadne telefonicky na tel. čísle 0903 298 412.

O programoch všeobecne platí:

 realizujú sa v priestoroch Vašej MŠ a blízkom okolí

 výukový program trvá  30 min. –60 min. dĺžku programu je možné upraviť
podľa Vašich požiadaviek

 maximálny počet detí na výukovom programe je  20, v prípade 
väčšieho počtu, vytvorenie viacerých skupín

 programy sú poskytované bezplatne, na základe Vašej objednávky. V 
prípade obsadenia všetkých voľných termínov ďalšie objednávky 
neprijímame.

IŠLA MYŠKA BRIEŽKOM– jesenný program počas 
ktorého sa hráme,  spievame a spolu s ježkom a 
myškou spoznávame listy, plody a plodiny i tajomstvá 
života myší a ježkov. 

LESNÉ ZVIERATKÁ – poznávanie zvieratiek s 
využitím obrázkov, dermoplastických preparátov, 
obohatené o nahrávky zvukov zvierat,  hry a pesničky

PRÍBEHY PÍSANÉ V SNEHU – rozprávanie o živote 
zvierat v zime, výroba malého atlasu stôp zvierat a  
hry v snehu (vytváranie stôp, lov potravy, útek 
predátorovi)
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VTÁČIKY V ZIME – pásmo hier a aktivít zamerané 
na poznávanie vtáčikov na kŕmidlách, ako im 
pomôžeme prežiť zimu, čím prikrmovať. V rámci 
tvorivej dielne môžeme vyrobiť „vtáčiu mňamku“

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.

MÔJ KAMARÁT STROM- zoznámime sa s 
najznámejšími druhmi stromov, ich listami a plodmi.. 
Prostredníctvom hry si deti vyskúšajú jednotlivé 
rastové fázy, povieme si prečo treba stromy chrániť 
a spoločne budeme objavovať pre koho všetkého je 
strom domovom. 
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O BOCIANOCH A ŽABKÁCH – pásmo hier a 
pesničiek nám priblíži 1 rok v živote žabiek – od 
žubrienok po dospelé žabky. Naučíme sa rozoznať 
základné druhy našich žiab, dozvieme sa prečo má 
bocian dlhé nohy a kam sa stratí na zimu. 

MRAVČEKOVIA – „My sme malí mravčekovia,
samá práca, samý zhon...“ ako je to s tou mravčou
prácou a usilovnosťou v skutočnosti aj všeličo
zaujímavé o živote a zo života mravcov sa
dozviete ak sa s nami vydáte na putovanie
mraveniskom.

PUTOVANIE VODNÝCH KVAPIEK – spolu s tromi 
vodnými kvapkami VO-DI-ČKA budeme putovať po 
svete, dozvieme sa či je kolobeh vody na Zemi, aké 
rôzne podoby môže mať voda a prečo je pre nás taká 
dôležitá. Zaspievame si aj pesničku o tom, ako 
vznikajú mraky a zatancujeme si s vodnými kvapkami.

LIEČIVÉ BYLINKY –pomôžeme ježkovi nájsť 
bylinku, ktorá vylieči myšku. Popri tom sa naučíme 
básničky o známych liečivých bylinkách a spolu s 
myškou ochutnáme liečivý čajík. 

CHROBÁČIKY – putovanie lúkou spojené s
objavovaním chrobákov, motýľov a iného hmyzu
doplnené o hry zo života pavúkov, chrobákov a
kobyliek.

ODPADY „Odpad triedim veľmi rád, s prírodou 
som kamarát“ –program venovaný prevencii 
vzniku odpadov, ako aj správnemu triedeniu, pri 
ktorom nám pomôže básnička. Ukážeme a 
vyskúšame si, aké pekné veci sa dajú z odpadu 
vyrobiť.

Správa Národného parku Nízke Tatry, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča, www.napant.sk 


