Všeobecne o ponúkaných programoch:
Kedy a ako dlho - programy sa realizujú v priebehu celého dňa, obvykle
trvajú 2 vyučovacie hodiny, terénny program trvá 2 – 4 hod.
Kde - realizujú sa v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, vo
Vašej škole alebo v prírode/ teréne (napr. záhrada, lúka, les atď.)
Počet detí a doprava:
•
optimálny počet detí na výukovom programe je 20 - 25 (1 trieda),
v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín.
•
doprava na výukové a terénne programy, exkurzie je individuálna
Objednávky a poplatky:
•
objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky alebo
e-mailom na uvedenej adrese minimálne týždeň dopredu
•
výukové programy, terénne programy, exkurzie pre školy nie
sú spoplatňované

Forma programov:
•
výukové programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie
problematiky ochrany prírody a životného prostredia.
•
pri ich realizácii kladieme dôraz na odbornosť a aktuálnosť poskytovaných
informácií, rozvíjanie tvorivosti, komunikácie a tímovej práce
Dozor a ochrana osobných údajov:
•
výkon pedagogického dozoru počas trvania programu zabezpečuje
škola (v zmysle §8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z.
o základnej škole a i.)
•
počas programu sa môže zhotovovať fotodokumentácia, ktorá sa
využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí
informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením
fotografií žiakov, prípadne nás vopred upozorní, že takýto súhlas
nemá)

AKO HORA VZNIKLA A ŽIVOT SKAMENEL (1. - 2. ročník) - pani Hora Prahora Vám porozpráva o vzniku pohorí a predstaví Vám horu Kamienkovú a Mušličkovú.
Zahráme sa hru ako život skamenel, objavíme rastliny a živočíchy zvečnené v kameňoch – realizuje sa iba na správe národného parku
KOLOBEH VODY V PRÍRODE (1. - 2. ročník) - trojica vodných kvapiek predstaví svoje putovanie v kolobehu vody, započúvame sa do zvukov vody.
KEĎ SA POVIE MOKRAĎ (1. - 4. ročník) - znázorníme si koľko vody máme na Zemi, predstavíme čo je to mokraď a jej funkcie, započúvame sa do vodných melódií,
spoznáme rôzne mokrade a fascinujúci svet rastlín a živočíchov, odhalíme záhadu potravného reťazca.
NEBUĎ SEPARÉ - SEPARUJ ODPAD (1. - 9. ročník) – zoznámime sa s druhmi odpadu, odkiaľ pochádza, vyskúšate si správny nákup, separovanie odpadu, odhalíme
problémy pri likvidácii odpadov a čo sú to čierne skládky.
TAJOMSTVO LESA (1. - 9. ročník) – odhalíme, čo je les, význam lesa, pochopíme rozdiel medzi lesom vypestovaným človekom a prírodným lesom, započúvame sa do
zvukov lesa v podobe aktivity lesné bingo, vysvetlíme si prirodzenú dynamiku lesa a rôzne prístupy k riešeniu kalamít, spoznáte pralesy v Malej Fatre.
VTÁČI ŽIVOT (1. - 9. ročník) - podľa čoho spoznáme vtáky, čo vyjadrujú hlasy vtákov a zahráme sa vtáčie bingo, hniezdenie a druhy hniezd, prečo sa vtáky sťahujú a
čo ich ohrozuje, vtáčia kriminalita a ako im môžeme pomôcť, priblížime si Chránené vtáčie územie Malá Fatra. Tému dopĺňajú rôzne videá.
NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA A OCHRANA PRÍRODY (5. – 9. ročník) - spoznáte rastlinstvo, živočíšstvo a ochranu územia Krivánskej Malej Fatry – NP Malá Fatra
MEDVEĎ KRÁĽ ZVIERAT (5. – 9. ročník) – v prezentácii sa dozvieme o evolúcii a druhoch medveďov, o živote medveďa hnedého, oboznámime sa z metódami
výskumu, ktorý sa realizuje v Malej Fatre, doplnkovo sa venujeme sa téme medveď a človek, medveď v umení, histórii, tému dopĺňajú rôzne videá.
ŽIVOT VEĽKÝCH ŠELIEM (5. - 9. ročník) - prezentácia o živote veľkých šeliem (medveď, vlk a rys), spoznávanie stôp a stopových dráh šeliem.
MOKRADE A RAMSARSKÉ LOKALITY (7. - 9. ročník) – predstavíme si mokraď, aké funkcie plní, typy mokradí, Ramsarský dohovor a Ramsarské lokality na
Slovensku.
KLIMATICKÁ ZMENA, HROZBA ČI BEŽNÝ JAV? (7. - 9. ročník) - čo je klíma, príčiny a dôsledky klimatických zmien na našu planétu, zmena klímy na Slovensku, čo
môžeme urobiť my, tému dopĺňajú rôzne videá.
PUTOVANIE ZVIERAT BEZ HRANÍC (5. - 9. ročník) - na príbehu živočíchov putujúcich krajinou medzi Alpami a Karpatmi a pomocou interaktívneho 3-D modelu
krajiny si žiaci uvedomia, ako značne človek zmenil krajinu, ako sa to snaží napraviť a čo môže urobiť každý z nás – realizuje sa iba na správe národného parku
SUVENÍRY A OHROZENIE ZVIERAT (5. - 9. ročník) – v batožine z dovolenky odhalíme suveníry, dozvieme sa o príčinách ohrozenia tigra, nosorožca, šupinavca, ary,
koralov, sokola a o ilegálnom obchodovaní, zistíme koho zničili plantáže na palmový olej a čo môžeme urobiť my – realizuje sa iba na správe národného parku
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Všeobecne o ponúkaných programoch viac na stane 1:
Počet detí a doprava:
 optimálny počet detí na terénnom programe je 20 - 25 (1 trieda), v prípade
väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín.
 doprava na výukové terénne programy je individuálna
Objednávka a poplatky:
 objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky alebo
e-mailom na uvedenej adrese minimálne týždeň dopredu
 výukové programy, terénne programy, exkurzie pre školy nie sú
spoplatňované

MYŠACIA EXKURZIA - exkurzia lúčnym ekosystémom zameraná
na zmyslové vnímanie života hraboša poľného.
VÝPRAVA NA LÚKU - na výprave budeme skúmať farby lúky,
spoznávať živočíchy i liečivé rastliny a zahráme sa „na predátorov
a korisť“.
ŽIVOT V RIEKE - program zameraný na skúmanie kvality vody
v našich riekach prostredníctvom odlovených makrobezstavovcov.
PAVÚKY - spoznáme život a niektoré druhy pavúkov, utkáme si
vlastnú sieť.
ČO SKRÝVA LES – spoznáme rozmanitosť stromov, listov,
vzťahov, zvukov a vôni. Dozvieme sa aké funkcie plní les, určíme
aké vrstvy (poschodia) sa v lese nachádzajú, spoznáme rastliny a
živočíchy.
NÁUČNÝ CHODNÍK DIERY - 3 km trasa chodníka nás prevedie
atraktívnym prostredím popri NPR Rozsutec a NPR Tiesňavy,
sústavou tiesňav sprístupnenou lávkami a rebríkmi.
EXKURZIA TERCHOVÁ – ŠÍPKOVÁ – začíname a končíme v
osade Šípková, počas trasy spoznávame stromy, rastliny mokradí a
lúk, vodné živočíchy, architektúru a kedysi používané náradie,
navštívime rodisko J. Janošíka.

– program zameraný na aktívne pozorovanie života bociana a
vypracovanie plagátu „Žiadosť bociana o prechodný pobyt“. Plagát
obsahuje spracovaných 12 úloh podľa metodickej príručky. Prebieha
od jari do jesene v danom kalendárnom roku. Prihlasovanie do
ďalšieho ročníka prebehne začiatkom roka 2019. Informáciu
zverejníme na webe. Regionálne vyhodnotenie – Deň Bociana je
plánovaný na október 2019. Vypracované plagáty sa odovzdávajú do
15.10.2019 na Správu NP Malá Fatra.

ŽIVEKO (Žiacka vedecká konferencia) je projektom Katedry
ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Realizuje sa každý druhý rok pri
príležitosti Dňa Zeme a je určený pre žiakov základných škôl.
ŽIVEKO 2019 sa bude konať v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP
Malá Fatra a Občianskym združením VAU. Regionálne kolo sa
uskutoční dňa 30.4.2019 v priestoroch budovy Správy NP Malá Fatra
vo Varíne. Bližšie informácie ku projektu zverejníme v priebehu
mesiaca október 2018 na našom webe.
PRÍBEHY TROCH ŠELIEM je nový projekt v spolupráci s Krajskou
knižnicou v Žiline a je určený pre deti a mládež všetkých vekových
kategórií, ktoré sa budú môcť zapojiť do umeleckej, literárnej a
výtvarnej tvorby. Bude sa konať v trojročných cykloch, pričom každý
rok bude zameraný na inú veľkú šelmu – vlka, medveďa a rysa.
Prvý ročník cyklu má názov „Ako vlk NEzožral Červenú
Čiapočku“. Projekt vyvrcholí „Dňom vlka“, súčasťou ktorého budú
besedy, prednášky, zážitkové čítane a tvorivé dielne o vlkovi ako aj
otvorenie výstavy detských prác. Bližšie informácie a termíny
zverejníme v priebehu mesiaca január 2019.
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