
 

 

Ponuka programov 

k medzinárodnému dňu biodiverzity  

9.5. – 31.5. 2022 
pre 

I. stupeň základných škôl a školské kluby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súkromné mestské ekocentrum Malá líška 

Radvanská 2336/1, budova SCVČ YAMAHA 
 974 05 Banská Bystrica 
 

Objednávky na: 0908 571 635, ekocentrum@malaliska.sk 

 



Modely krajiny vznikli v rámci projektu občianskeho združenia Diana - Interaktívna výstava prírodných procesov a 

manažmentu karpatskej krajiny financovaného Environmentálnym fondom v rámci POP 2021.  

ŠOP SR nezodpovedá za obsah predmetu publicity a nemusí vyjadrovať jej názor.  

                                 

 

Zachráňme mokraď! 

Voda znamená život a preto sa budeme venovať mokradiam – miestam, ktoré by mali prekypovať vodou aj 

druhovou rozmanitosťou. Žiaci dostanú možnosť zachrániť vysychajúcu mokraď. Spoja svoje sily a budú 

pozorovať dôsledky svojich rozhodnutí. Podarí sa im priniesť do krajiny vodu a život? Spoznajú druhy žijúce 

v mokradiach aj ich vzájomné vzťahy. Za odmenu dostanú interaktívne zošity a vyrobia si hravé žabky.  

Miesto aktivity: Ekocentrum Malá líška alebo vaša škola 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny  

Cena za program: 40€/hodinu a triedu do 25 žiakov pri objednaní 1 programu; 30€/ hodinu a triedu pri 

objednaní dvoch programov napr. v rôznych triedach. Práca s modelom krajiny je bezplatná. 

 

 

Žabí cestovatelia 

Program sa skladá zo vzdelávacej hry, interaktívnej práce s modelom krajiny a tvorivej aktivity.  

Vzdelávacia hra žiakom vysvetlí, prečo sú obojživelníky dôležité. Počas práce s modelom krajiny budú 

odhaľovať ohrozenia, ktoré obojživelníky čakajú počas jarnej migrácie. Následne budú spoločne nachádzať 

spôsoby, ako upraviť prvky v krajine tak, aby bola ich cesta bezpečná. Za odmenu si vyrobíme veselé hladné 

žabky. Každý žiak si odnesie z programu okrem zážitku a vedomostí aj výrobok. 

Miesto aktivity: Ekocentrum Malá líška alebo vaša škola 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny  

Cena za program: 40€/hodinu a triedu do 25 žiakov pri objednaní 1 programu; 30€/ hodinu a triedu pri 

objednaní dvoch programov napr. v rôznych triedach. Práca s modelom krajiny je bezplatná. 

 

 

Pozorovanie hmyzu 

Počas jari sa prebúdzajú aj tie najmenšie živočíchy – mravce, lienky, cifrušky aj pavúky. Žiaci ich veľmi radi 

spoznávajú, obzerajú a ak im neukážeme svoj strach, vôbec sa ich nebudú báť. Preskúmame, čo žije v okolí 

školy a všetko si dobre pozrieme cez lupové poháriky. Na záver si trochu zašpiníme ruky a vytvoríme 

spoločné mravenisko plné usilovných mravcov. 

Miesto aktivity: Ekocentrum Malá líška alebo vaša škola 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny 

Cena za program: 40€/hodinu a triedu do 25 žiakov pri objednaní 1 programu; 30€/ hodinu a triedu pri 

objednaní dvoch programov napr. v rôznych triedach.  

 

Program je potrebné vopred objednať na 0908 571 635 alebo ekocentrum@malaliska.sk. 


