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Záhadné mokrade v zime
Mokrade sú územia, ktoré sú permanentne alebo sezónne zaplavované 
vodou. Aj keď je v zimnej mokradi podozrivo ticho, nie je tomu tak. V 
rámci programu poukážeme na funkciu a dôležitosť mokradí v krajine, 
priblížime život v mokradiach počas zimy, vyvrátime skreslené pred-
stavy s nimi súvisiace. Posolstvom programu je poukázať, čo všetko 
ohrozuje mokrade, ich obyvateľov a čo môže každý z nás urobiť v ich 
prospech. 

Les v zime - stopovanie
Pokoj v lese je len zdanlivý. Povieme si o tajomstvách zimného lesa.  
Veľa jeho obyvateľov sa uložilo na pravý a nepravý zimný spánok, či 
dokonca odleteli do teplejších krajín, no niektoré živočíchy prekonávajú 
ťažké chvíle, mnohokrát i boj o život. Dozvieme sa, čo pomáha živočí-
chom prečkať chladné dni a dlhé zimné noci, ako sú na zimu prispôso-
bené a ako sa na ňu pripravujú. Vystopujeme zimných otužilcov, pripra-
víme im správnu zimnú hostinu. Na zahriatie si zahráme hry zo života 
zasneženého lesa.

Na kŕmidlách
V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáky, ktoré nám celú jar 
a celé leto spríjemňovali pobyt v prírode. Vtáctvu môžeme pomôcť pre-
žiť náročné zimné obdobie prikrmovaním na kŕmidlách. Povieme si, čo 
im najviac chutí a z čoho ich bolia brušká. Pozorovaním na kŕmidlách, 
spoznáme druhovú pestrosť našich operencov. Počas silných mrazov 
vidíme viac hostí zo severu, počas slabých zím viac spevavcov. Poznáte 
ich?

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 prírode. 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? 

Chránené územia Slovenska 
Potulky po národných parkoch Slovenska, po výnimočných zákutiach 
prírody. Pokúsime sa s mapou nestratiť na turistickom chodníku, ďa-
lekohľadom objavíme vzácne druhy rastlín a živočíchov. Naučíme sa 
správať a prežiť v horách, dobre sa obliecť, zbaliť si ruksak, skryť sa pred 
búrkou, nájsť útulňu, pozdraviť strážcu prírody, zapískať na svišťa a 
opýtať sa ho na cestu domov. Špeciálny školský program pripravený pri 
príležitosti 100. výročia ochrany prírody. 

Prírodný ateliér 
Príroda nám ponúka množstvo farebných variácií a dokáže nás inšpi-
rovať k tvoreniu. Z naoko obyčajných prírodnín spoločne vyčarujeme 
neobyčajné diela. Program je zameraný na prácu s rôznymi druhmi 
materiálu, s rôznymi obmenami v nadväznosti na aktuálnu tematickú 
zimnú ponuku. 
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