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 Devínska Kobyla

ODPORÚČANÉ 
LOKAL I TY EXKURZ I Í

1́. Víla Moravienka

2. Príbeh žaby 
Kvačky

9. Zvieratká zo statku

5. Zo života  
hmyzu

8. V lese to žije

7. Tajomstvá  
lesa1́0. Pani Úroda

1́ 1́. Dávny svet  
ukrytý v kameňoch

1́3. Zvieratká 
v zime

1́4. Papierové  
čarovanie

1́5. Land art  
– umenie  
v prírode

1́6. O neporiadnom  
Šmudlovi a šikovných  

zvieratkách

6. Liečivé bylinky

PROGRAMY 
PRE MATERSKÉ 

ŠKOLY

ODPADY

HISTÓRIA

4. Vo vode  
to žije

3. Putovanie  
kvapiek svetom

1́7. Zbierame batérie  
so Šmudlom

TÉMY

45 min.

90 min.

GAZDOVSTVO

 TVORIVÁ 
DIELŇA

ZIMA

VODA

LÚKA

LES1́2. Ktože to  
k nám letí

Výuka je možná v slovenskom  
alebo anglickom jazyku

Bezplatný program

Tvorivá činnosť

Výhodnejšia cena pri  
objednaní viacerých programov.

Programy prebiehajú  
dopoludnia aj popoludní.

Pri objednávke 3 a viac bežných programov  
dostanete ako darček našu novú „Knihu príbehov  
o ochrane prírody” (platné do vyčerpania zásob)
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I N FORMÁC IE
 objednávkový formulár nájdete na  
www.daphne.sk/sk/vzdelavanie/programy-pre-skoly/

 vel’kosť skupiny: max. 25 detí
 prítomnosť pedagóga: nevyhnutná
 zmeny v objednávke: minimálne  
24 hodín vopred telefonicky

 telefonické objednávky prijímame  
po 13 hodine

 bezplatné programy  
objednávajte na  
0948/096 821
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V INTER IÉR I  a l ebo NA ŠKOLSKOM DVORE (45 min.) V  EXTER IÉR I  a l ebo 
M IMO ŠKOLY (90 min.)1́ .  V ÍLA MORAVIENKA

trieda | Víla Moravienka nám prezradí niektoré z tajom-
stiev riek. Dozvieme sa, ako rieky tečú, čo ich trápi a zo-
známi nás so svojimi pod/vodnými susedmi (nie sú to 
však žiadni podvodníci:). Spoznáte odpovede na všetky 
hádanky vytiahnuté z bútľaviny starej vŕby?

2. PR ÍBEH ŽABY KVAČKY
trieda | Žaba Kvačka vám predstaví svojich kamarátov, 
s ktorými žije v mokradi. Na jej príbehu sa dozvieme, že 
mokraď nie je nepriateľské miesto plné komárov, ale 
oáza života, bez ktorej by sme neprežili ani my ľudia. 

3 . PUTOVANIE KVAPIEK SVETOM
trieda | Ponorme sa do dobrodružného príbehu o kvap-
kách, ktoré putujú svetom a dokážu pri tom nadobúdať 
všakovaké podoby. Počas ich dobrodružných ciest 
zistíme, že hoci je vody vo svete neúrekom, patrí k tým 
najväčším pokladom. 

5. ZO Ž IVOTA HMYZU
trieda | Nazrime spoločne do tajomného sveta lúčneho 
hmyzu. Čo má spoločné húsenica a motýľ? Ako je užitoč-
ný pavúk? Zahráme sa na obyvateľov lúky a dozvieme sa, 
prečo je každý z nich dôležitý.

6 . L IEČ IVÉ BYL INKY 
trieda | Vedeli ste, že bylinky majú zázračnú moc a po-
máhajú nám zvíťaziť nad chorobami? O niektorých z nich 
sa porozprávame a naučíme sa ich rozoznať aj podľa 
vône a chuti. 

7 . TAJOMSTVÁ LESA
trieda | Lesná víla nás zoznámi s obyvateľmi lesa, ktorým 
stromy poskytujú potravu aj príbytok. Zapojením všet-
kých zmyslov spolu odkryjeme niektoré lesné tajomstvá 
a na záver vytvoríme veľký lesný orchester. 

9 . ZV IERATKÁ ZO STATKU
trieda | Odkiaľ máme vajíčka na raňajky, teplé mliečko 
a kto nám dáva vlnu na teplý svetrík? Zoznámte sa s chl-
patými, operenými i rohatými kamarátmi zo statku, kto-
rých potrebujeme každý deň možno viac, než si myslíte. 

1́0 .  MŠ PANI ÚRODA 
trieda | Spoznajme spoločne plody našich záhrad, ktorý-
mi Pani Úroda každoročne odmeňuje dobrých hospodá-
rov. Ovocie a zeleninu budeme spoznávať podľa zraku, 
ale aj hmatu, chuti či vône a porozprávame si príbeh 
o jednom zázračnom zrnku. 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR 
nájdete na www.daphne.sk/sk/vzdelavanie/
programy-pre-skoly/

CENN ÍK
Ceny za vyučovacie hodiny (45 min.) v slovenčine

 Počet hodín Cena jednej hodiny

 1 55 €

 2 50 €

 3 45 €

 4 40 €

 5 35 €

Výsledné ceny anglických výuk sú celkovo  
o 15 € vyššie ako ceny slovenských výuk.
Za programy mimo Bratislavy účtujeme 0,3 €/km  
k cene programu. Platba je možná v hotovosti 
alebo na faktúru.

ZĽAVY
Viac programov v 1 deň
Čím viac programov (rovnakých, či rôznych, 
maximálne však dve rôzne témy na jedného lektora) 
v jeden deň si objednáte, tým je cena výhodnejšia.

Viac programov počas školského roka 
Pri objednaní celoročného cyklu pre Vašu triedu, 
t. j. 10 a viac bežných programov podľa vlastného 
výberu, dostanete jeden z nich ZADARMO.

Teš íme sa  na vás !

Programy prebiehajú interaktívnou 
a hravou formou. Žiaci majú možnosť 
diskutovať, bádať, objavovať, tvoriť 
a mnohé veci si vyskúšať či spoznať 
z nového uhla pohľadu.

1́ 1́ .  DÁVNY SVET UKRYTÝ V KAMEŇOCH
trieda | Čo sú to skameneliny a ako vznikli? Nazrime spoloč-
ne do dávnej minulosti, aby sme vyriešili záhadu ich vzniku.  
Zahráme sa na malých paleontológov a nájdeme si v piesku 
svoj vlastný sadrový odliatok skameneliny. 

12 .  KTOŽE TO K NÁM LET Í?
trieda | Započúvajme sa spolu do spevu našich vtáčikov 
a spoznajme ich po mene. Prečo niektoré vtáčiky v zime nepo-
čuť a kam odlietajú? Priblížime si život vtáčikov a naučíme sa, 
ako pomôcť tým, ktoré u nás prečkajú chladné dni. 

1́ 3 .  ZV IERATKÁ V Z IME
trieda/školský dvor | Ako prečkajú zimu zvieratká? Kde ich 
nájdeme? Čo vieme vyčítať zo stôp v snehu? Pomôžme vtáči-
kom s hľadaním potravy tým, že im vytvoríme malé kŕmidlá 
priamo na školskom dvore. 

1́4 .  PAP IEROVÉ ČAROVANIE 
trieda | Skúsili ste si už niekedy doma sami vyrobiť papier zo 
starých novín? Spolu zistíme, že to vôbec nie je také zložité. 
Ukážeme si, ako sa dá pomôcť prírode triedením a recyklá-
ciou papiera. 

1́ 6 .  O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI  
A Š IKOVNÝCH ZVIERATKÁCH
trieda | Zapojte sa do príbehu neporiadneho Šmudla a v úlohe 
lesných zvieratiek mu pomôžte nájsť odpoveď na otázky, ako 
sa zbaviť nepotrebného odpadu a čo sa s ním ďalej udeje. Ako 
môžeme pomôcť tomu, aby odpad neznepríjemňoval život 
zvieratkám, ale aby sa z neho mohlo ešte stať niečo užitočné?    

 Pre MŠ v Bratislave, Senci a Pezinku je program bezplatný 
každé dva roky vďaka organizácii zodpovednosti výrobcov 
NATUR-PACK.

1́ 7 .  ZB IERAME BATÉRIE SO ŠMUDLOM
trieda | Príbeh o Šmudlovi pokračuje – tentoraz mu zvieratká 
pomôžu rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom 
lese. Spoločne sa pozrieme na to, z čoho všetkého je zložená 
obyčajná batéria, a prečo by sme ju nemali hádzať do 
bežného koša.    Pre MŠ vo vybraných okresoch je program 
bezplatný každé dva roky vďaka organizácii zodpovednosti 
výrobcov SEWA.

4. VO VODE TO Ž IJE
terén | Kto žije pod vodnou hladinou? Ako 
zistíme, či je voda čistá? Poďte sa s nami 
zahrať na malých výskumníkov a hľadať 
odpovede. Budeme spolu loviť malé vodné 
živočíchy v rieke, jazere alebo rybníku na 
Železnej studienke, pod hradom Devín alebo 
vo vašom okolí. 

8. V LESE TO Ž IJE
terén | Vyberme sa spolu na výpravu do 
skutočného lesného kráľovstva, pri ktorej 
budeme plniť úlohy lesných obyvateľov ukry-
té v korunách stromov i pod našimi nohami. 
Nezabudnite si vziať svoje plátené vrecúško 
na lesné poklady.

1́ 5 .  LAND ART –  UMENIE V PR ÍRODE
školský dvor/terén | Chýbajú nám štetce 
či papier? Stačí nám fantázia a bystré očká. 
Premeníme sa na malých prírodných umelcov, 
aby sme vytvorili jedinečné diela z nájdených 
listov, plodov, či kamienkov. Keď zaostríme 
naše vnímanie na rozmanitosť tvarov a farieb, 
možno zahliadneme aj úsmev lesného škriat-
ka...    Program sa koná na školskom dvore,  
prípadne po dohode vonku v prírode. 

.  PONUKA DAPHNE PROGRAMOV 20 1 9/20 PRE MATERSKÉ ŠKOLY .
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