
1́ .1́ . PR ÍBEH ŽABY KVAČKY 
trieda | trvanie: 45 min. 
Žabka Kvačka a jej kamaráti nám ukážu čaro života v mokradi. 
Vypátrame, prečo sa Kvačka ocitla medzi ohrozenými druhmi 
a pokúsime sa ozdraviť jej domov. Spoznáme a zachránime 
spoločne aj ďalšie vzácne mokrade v našom okolí?

2.2 . PUTOVANIE KVAPIEK SVETOM 
trieda | trvanie: 45 min. 
Aké by to bolo byť dnes snehovou vločkou a zajtra kvapkou 
vody? Voda je veľká čarodejka, dokáže to. Počas dobrodružného 
príbehu vodných kvapiek, ktoré putujú svetom, spoznáme jej 
všakovaké podoby. Popritom odhalíme tajomstvo najväčšieho 
pokladu života…

3 .3 . ZO Ž IVOTA HMYZU 
trieda/školský dvor | trvanie: 45 min. 
Čo to tam bzučí a cvrliká? Lúčne kráľovstvo je plné života, farieb, 
zvukov aj rozmanitých druhov. Zahráme sa lúčne hry, ukážeme si 
lúčne kvety, nazrieme do tajomného sveta hmyzu a na vlastnej 
koži si vyskúšame výzvy života na lúke.

4.4 . L IEČ IVÉ BYL INKY   
trieda | trvanie: 45 min. 
Niektoré bylinky nás lákajú farbou, iné vôňou a ďalšie svojou 
chuťou. Mnohé z nich majú zázračnú moc a pomáhajú nám 
zvíťaziť nad chorobami či bolesťou. Naučíme sa rozpoznať 
bylinky svojimi zmyslami.

5.5 . TAJOMSTVÁ LESA 
trieda | trvanie: 45 min. 
Poďme spolu zistiť, čo poskytujú stromy nám aj iným lesným 
obyvateľom. Spoznáme záhadný život v lesných skrýšach. 
Zapojením všetkých zmyslov odkryjeme spolu s Lesnou vílou  
aj mnohé iné lesné tajomstvá.

6 .6 . PANI ÚRODA   
trieda | trvanie: 45 min. 
Odhaľme spoločne plody našich polí a záhrad, ktorými Pani 
Úroda každoročne odmeňuje dobrých hospodárov. Ovocie 
a zeleninu budeme spoznávať najmä pomocou hmatu, chuti či 
vône a porozprávame si príbeh o jednom zázračnom zrnku.

7 .7 . DÁVNY SVET UKRYTÝ V KAMEŇOCH 
trieda | trvanie: 45 min. 
Nazrime spoločne do dávnej minulosti našej Zeme a odhaľme 
záhadu vzniku skamenelín. Staneme sa malými paleontológmi 
a nájdeme v piesku vlastný sadrový odliatok skameneliny. Môže 
byť skamenená aj stopa, či odtlačok listu?

8.8 . KTOŽE TO K NÁM LET Í? 
trieda | trvanie: 45 min. 
Započúvajme sa spolu do spevu našich vtáčikov a spoznajme ich 
po mene. Prečo niektoré v zime nepočuť ani nevidieť? Priblížime 
si ich život a naučíme sa, ako pomôcť tým, ktoré u nás prečkajú 
chladné zimné dni.

9 .9 . PAP IEROVÉ ČAROVANIE 
trieda | trvanie: 45 min. 
Čo tak vyrobiť si papier zo starých novín? Ukážeme si, ako sa 
dá pomôcť prírode triedením a recykláciou papiera. Hravo to 
zvládneme a pritom sa veľa naučíme.

´́10 .10 . O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI   
    A Š IKOVNÝCH ZVIERATKÁCH 
trieda | trvanie: 45 min. 
Zapojte sa s nami do príbehu neporiadneho Šmudla. Deti v úlohe 
lesných zvieratiek mu pomôžu nájsť odpovede na rôzne otázky. 
Ako môžeme pomôcť tomu, aby odpad neznepríjemňoval život 
zvieratkám, ale aby sa z neho mohlo stať niečo užitočné? Ako 
sa zbaviť nepotrebného odpadu? Čo sa s ním ďalej udeje po 
vyhodení do kontajnera?  Pre MŠ  
v Bratislave, Senci a Pezinku je program  
bezplatný vďaka organizácii  
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

´́11 ´́1 .1 . ZB IERAME BATÉRIE SO ŠMUDLOM 
trieda | trvanie: 45 min. 
Obľúbený príbeh o Šmudlovi pokračuje – tentoraz mu zvieratká 
pomôžu rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. 
Spoločne sa pozrieme na zloženie obyčajnej batérie a zistíme, 
prečo nemá končiť v nádobe na zmiešaný odpad.  

 Pre limitovaný počet MŠ je program  
bezplatný vďaka organizácii  
zodpovednosti výrobcov SEWA.

I N F O RMÁC I EI N F O RMÁC I E
  Vel ’kosť skupiny: max. 25 detí.
  Prítomnosť pedagóga: nevyhnutná.
  Zmeny v objednávke: minimálne  
24 hodín vopred telefonicky.

  Minimálne objednávky: 2 po sebe  
nasledujúce hodiny.

C E N N Í KC E N N Í K
Ceny programov (45 minútová vyučovacia hodina) 

 Počet hodín Cena jednej hodiny Výsledná cena
 2 55 € 110 €
 3 50 € 150 €
 4 45 € 180 €

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

Platba je možná v hotovosti alebo na faktúru.

KO N TA K T YKO N TA K T Y
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 
82 1́ 06 Bratislava

 ekovychova@daphne.sk
 kancelária: 02/455 24 0 1́9
 mobil: 0905 982 866
 daphne.institut

PONUKA PROGRAMOV 2021/22 PRE MATERSKÉ ŠKOLY
Programy sú zamerané na živú a neživú prírodu, vzťahy a zmeny v prírode v priebehu roka  
a na domácu ekológiu. Spoločne bádame, objavujeme, pozorujeme, tvoríme, diskutujeme  
a spoznávame svet všetkými zmyslami. Pridajte sa k nám!

O B J E D NÁVAN I E  P RO G RAM OVO B J E D NÁVAN I E  P RO G RAM OV
Objednávkový formulár nájdete na 
daphne.sk/sk/objednavka/

Materiály a pomôcky zamerané na bádateľské vzdelávanie si môžete zakúpiť na daphne.sk/eshop/ . 

V ponuke nájdete tematické určovacie kruhy a pomôcky, maľované plátna, obrazových sprievodcov a mnoho iného :-)

Programy realizujeme aj v anglickom jazyku: plus 15 € k cene programu.

Za programy mimo Bratislavy účtujeme 0,35 €/km k cene programu. 
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