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ZIMA - DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR
Zimné stopovanie
Prečo sa zvieratká zrazu neboja tuhého mrazu? Povieme Vám to 
pošušky, majú zimné kožúšky. Myslíte si, že všetky zvieratká sa 
uložia na zimný spánok? Dozvieme sa, čo im pomáha prečkať 
chladné dni a dlhé zimné noci, ako sú na zimu prispôsobené a ako 
sa na ňu pripravujú.

Keď rybníček zamrzne
Už k nám prišla zima, zima, zimička, celý rybníček je ako veľká 
chladnička. Spoznáme zvieratká, ktorým poskytuje domov. Kam 
zmizli bociany, žabky a vážky? Koho je veľký hrad na rybníčku? 
Kto ohlodáva a zhadzuje stromy pri rybníčku? Odpovieme na 
všetky zvedavé otázky, ktoré odhalia život vo vodnom prostredí 
v podozrivom zimnom tichu.

Vtáčiky v zime
Zima vbehla za vrátka, vyplašila vtáčatká. Nezhyniete moji malí! 
Pomôžeme Vám prežiť zimu prikrmovaním na kŕmidlách. Čo 
najviac chutí vtáčatkám a z čoho ich bolia brušká. Aký je rozdiel 
medzi vtáčou búdkou a kŕmidlom? Myslíte, že všetky vtáčiky od-
lietajú na zimu do teplých krajín?

Naše sovy a dravce
Aké by to bolo letieť medzi oblakmi, ponad vysoké hory alebo 
lesom tak tichučko, že Vás nik nepočuje? Prenesieme sa do sveta 
dravcov a sov, poodhalíme ich život a dôležitý význam v príro-
de. Zistíme, ktoré z nich žijú v blízkosti ľudských sídiel, ako ich 
ohrozujú „stĺpy smrti“ a ako im môžeme pomôcť. A čo straka, 
havran a vrana - môžu pomáhať dravcom a sovám? 

Strom a štyri ročné obdobia
Zima, zima tu je, sniežik poletuje. Stromy, domy bielym zahaľu-
je. Čo robia stromy počas zimy? Z akých častí sa skladá strom? 
Ktorým obyvateľom poskytuje domov? Povieme si, aký je rozdiel 
medzi listnatým a ihličnatým stromom, či v zime spí a či bdie, do-
zviete sa, prečo je pre nás tak dôležitý. Povieme si čo najviac škodí 
stromom počas zimy. Špecializovaný program ŠOP SR sprevádza-
júci detí životom stromu v rámci štyroch ročných období.                                        

Zimné prírodné čarovanie
Zmeníme sa na škriatkov a vytvoríme si v zimnom období neoby-
čajné, čarovné diela z rôznorodých prírodnín. Tvorivé dielne pred-
stavujú výber z ponúkaných programov.
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