PONUKOVÝ LIST
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa Národného parku Malá Fatra
Škola ochrany prírody Varín
Milí priatelia, pedagógovia a koordinátori environmentálnej výchovy.
Prinášame Vám ponuku ekologických výukových programov, ktoré pre
Vás pripravila Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody
Varín. Programy sú určené pre základné a stredné školy, centrá voľného času
a krúžky ochrany prírody.
Ekologické výukové programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a
aktívne spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia,
ktorých cieľom je obohatiť učebné osnovy základných a stredných škôl.
Programy spravidla prebiehajú mimo školy, t.j. v prírode alebo v priestoroch
Správy Národného parku Malá Fatra. Pri ich realizácii kladieme dôraz na
odbornosť a aktuálnosť poskytovaných informácií, rozvíjanie tvorivosti,
komunikácie a tímovej práce pri osvojovaní si základných princípov
ekologického myslenia.

O programoch všeobecne platí:
realizujú sa v priestoroch buď Správy Národného parku Malá Fatra,
Informačného strediska Štefanová, Vašej školy alebo v teréne – územie
národného parku
programy sa realizujú v priebehu celého dňa, v prípade záujmu aj cez víkendy
výukový program trvá od 60 min do 3 hod – v závislosti od Vašich požiadaviek
maximálny počet detí na výukovom programe je 20, v prípade väčšieho počtu
vytvorenie viacerých skupín
doprava na výukové programy je individuálna
objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky na čísle
041/507 14 14, 507 14 13 alebo e-mailom na adrese: ondrova@sopsr.sk
výukové programy nie sú spoplatňované, deti sa ich zúčastňujú zdarma.
Za kolektív ŠkOP Eva Ondrová

Aktivity v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra/ Informačného strediska Štefanová/školy
OCHRANA PRÍRODY –
charakteristika vývoja ochrany
prírody na Slovensku, územná
ochrana

NATURA 2000 – súvislá sústava
chránených území európskeho
významu

NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana
územia Krivánskej Malej Fatry

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA
BIODIVERZITY – prezentácia
medzinárodných dohovorov – CITES,
Bernský, Ramsarský a Bonnský
dohovor

ODPADY – vysvetlenie vplyvu

LESNÉ PLODY – rozprávanie

OROL SKALNÝ – rozprávanie

o lesných plodoch, hubách a vplyvu
ich zberu na živočíchy

o živote nášho najväčšieho dravého
vtáka

CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY
V MALEJ FATRE – rys ostrovid,

NETOPIERE – program zameraný na

bocian biely, vydra riečna, sokol
myšiar - zaujímavé rozprávanie
o chránených živočíchoch žijúcich na
území národného parku

VTÁČIA KRIMINALITA –
rozprávanie o problematike vtáčej
kriminality na Slovensku

LIEČIVÉ RASTLINY- využívanie

rastlín k liečeniu, príprave pokrmov
a výrobe liečivých mastí

poznávanie našich netopierov

VLK DRAVÝ – program zameraný na
spoznanie života vlka dravého

ŽABY – poznávanie našich druhov
žiab, ich vývojové štádiá a ohrozenia
v prírode

MEDVEĎ HNEDÝ – pútavé rozprávanie o živote našej najväčšej
šelmy

odpadov na lesné živočíchy, výroba
recyklovaného papiera

Aktivity v teréne

ŽIVOT LESA – program zameraný
NÁUČNÝ CHODNÍK
ŠTEFANOVÁ - rastlinstvo,
živočíšstvo a ochrana územia
v národnom parku

na praktické poznávanie života
v lese – poschodia v lese, pobytové
znaky, potravné reťazce

STROM – určovanie veku, výšky

NAJČISTEJŠÍ NÁRODNÝ PARK
– čistenie turistických chodníkov

stromov a štruktúry listov našich
najbežnejších stromov

spojené s rozprávaním o územnej
ochrane prírody na Slovensku

PAVÚKY – exkurzia lúčnym
ekosystémom spojená s poznávaním
života našich pavúkov

MYŠACIA EXKURZIA – exkurzia
lúčnym ekosystémom zameraná na
zmyslové vnímanie života hraboša
poľného

PODPAĽAČ – program zameraný na

problematiku vypaľovania trávnatých
porastov a likvidáciu drobných
živočíchov

RIEKA - program zameraný na
skúmanie kvality vody a druhového
zloženia živočíchov v našich riekach
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