
 
Lietajúci škriatkovia noci
Prečítame si príbeh o netopieroch, ukážeme si 
akých netopierov môžeme v noci vidieť a kde sa 
ukrývajú. Zahráme sa pohybovú hru na netopiera 
a urobíme si netopierie tvorivé dielne. 

Tvorivé odpady
Na besede si povieme, čo sú to odpady ako 
vznikajú a z akého materiálu sú vyrobené. Na 
hodine používame prezentáciu a krátke názorné 
animácie o odpade pre deti. Tvorivé dielne z 
odpadového materiálu.

Cesta do stredu Zeme
Vyrobíme si malý model Zeme a budeme skúmať 
jej stavbu a zloženie. Porozprávame sa o rôznych 
sopkách vo svete a prezentáciou sa prenesieme 
na Slovensko, kde preskúmame našu najväčšiu 
vyhasnutú sopku Poľanu. Jednoduchým pokusom 
si ukážeme ako kedysi vybuchovala. Deti si 
zahrajú hru „Útek pred lávou“. 

Voňavé bylinky
Pochutíme si na bylinkových čajoch, dozvieme 
sa niečo o liečivej sile byliniek, budeme zbierať 
bylinky a urobíme si bylinkovú tvorivú dielňu.

Objavujeme svet hmyzu
Predstavíme si hmyz, ktorý žije s nami v záhrade, 
zahráme sa krátku hru na hmyz, vyrobíme si 
motýlky. Predstavíme si domček pre hmyz.

 
Život v prírode v období jesene
Na besede budeme spoznávať listy stromov, 
porozprávíme sa o farbách jesene, naučíme sa prečo 
sú stromy pre náš život důležité, zahráme si pexeso 
o drevinách a vytvoríme si svoje vlastné ovocie.

Spoznávame les
Budeme sa učiť rozpoznávať čo je v lese 
jedlé a čo jedovaté, ukážeme si obyvateľov 
lesa a ich zvierací šatník, zahráme sa 
pohybovú hru na stromy a vyskúšame šikovné 
ručičky v krátkých  tvorivých  dielňach.  

Malý stopár zimnou prírodou
Zahráme sa na stopárov a vystopujeme zvieratá 
žijíce v lese. Ukážeme si obrázky zvierat a 
porozprávíme sa o ich živote. Vytvoříme si vlastné 
stopy zvierat a budeme počúvať ich zvuky. 

Koho nájdeme v krmítku?
Zahráme sa na vtáčiky v krmítku, predstavíme 
vtáčie druhy zimujíce na Slovensku a ich jedálniček, 
vyrobíme si vlastných vtáčikov.

Objavujeme vodný svet
Zahráme si pantomímu o kolobehu vody, 
vyskúšame si byť rybami a vnímať ich pocity, keď 
člověk ničí ich prirodzené prostredie. Nakreslíme 
si svoju vlastnú rieku. Budeme diskutovať o tom, 
čo je to voda a čo pre nás znamená. Ukážeme si 
drobné živočíchy, ktoré žijú vo vode.
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 Programy v rámci S-CHKO Poľana sú       
        BEZPLATNÉ. 

 Programy sú realizované pre max. 25 členné 
        skupiny.  

 Čas trvania aktivít je 45 min. 

 Po dohode vieme stretnutie uskutočniť 
        v triede príp. v ekocentre pri Správe CHKO 
        Poľana. 

 Súčasťou niektorých programov sú tvorivé 
             dielne. Materiál a pomôcky si zabezpečujeme 
       vo vlastnej réžii.  

 Rezervácia dátumu stretnutia musí byť           
        nahlásená minimálne 2 mesiace pred 
        plánovanou akciou.  

 Vzhľadom na personálne kapacity je možné 
         v jeden deň absolvovať max. 3 skupiny 
         s výberom jednej témy. 

 Nakoľko je o programy veľký záujem nie je 
        možné počas roka  absolvovať všetky témy. 

Prezentácia územia a činnosti S-CHKO Poľana
Beseda o zaujímavých lokalitách v CHKO Poľana 
a ich ochrane, premietanie filmu Zadná Poľana. 
Predstavenie činnosti S-CHKO Poľana.

Lesný ekosystém 
Beseda o tom prečo je les dôležitý, aké typy lesa 
sa vyskytujú v rôznych klimatických pásmach, 
funkcie lesov a pralesov, príčiny a dôsledky ich 
úbytku.

Živočíchy v našich obydliach – beseda 
o chránených živočíchoch, s ktorými s zdieľame 
spoločný domov hoci o nich niekedy nevieme. 

Mokrade a poľnohospodárstvo – predstavenie 
významných lokalít v rámci CHKO-BR Poľana, 
vplyv hospodárenia na mokrade, mokrade a ich 
ekosystémové služby.

+ ďalšie témy na základe vzájomnej dohody

Ekocentrum pri Správe CHKO Poľana ponúka 
možnosti pre mimoškolské vzdelávanie v oblasti 
ochrany prírody. Ekocentrum víta žiakov aktivitami 
realizovanými v priestoroch S-CHKO Poľana  alebo 
prostredníctvom odborných exkurzií po prírodných 
lokalitách v okolí Zvolena. 
V rámci záhrady ekocentra je pre deti pripravená 
rozsiahla ponuka programov, ktoré realizujeme 
v príjemnom prostredí stromov, bylinkovej 
špirály a malého jazierka. Záhrada je sama o sebe 
didaktickou pomôckou.  Deti tu môžu spoznávať 
rôzne druhy rastlín a živočíchov, objavujú liečivú 
silu byliniek, či skúmajú svoje emócie na pocitovom 
chodníku. 
Ekocentrum sa snaží prostredníctvom pobytu detí 
v prírode upevniť ich vzájomné vzťahy a učiť ich 
pracovať v tíme. Získava tak ich vzťah k prírode 
a jej ochrane. 
Vzdelávací program Ekocentra pri S-CHKO Poľana 
kladie dôraz na samostatnú aj spoločnú prácu detí 
v prírode, ktorá pôsobí na ich zmysly a rozvíja 
emocionálnu inteligenciu. Prihliada na princípy 
pedagogiky Márie Montessori, lesnej pedagogiky, 
skautingu, lesnej múdrosti či waldorfskej 
pedagogiky. Učí rozvíjať prirodzené schopnosti 
dieťaťa so zameraním na zmyslové vnímanie, 
ktorým dieťa objavuje nielen okolitý svet, ale aj 
samé seba. Z metodických postupov využívame 
najmä: učenie pomocou divadla, využívanie metód 
na podporu spolupráce, učenie hrou, pozorovanie 
a porovnávanie.
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