Výhodnejšia cena
pri objednaní viacerých
programov.

INFORMÁCIE
•
•
•
•
•
•

8. Víla
vek: 4 - 6 rokov
Moravienka
dĺžka programu: 45 min.
7. Putovanie
9. Na výlete
kvapiek
svetom
veľkosť skupiny: max. 21 detí
k rieke
prítomnosť pedagóga: nevyhnutná
10. Príbeh žaby
zmeny v objednávke: min. 24 hodín vopred
6. Na výlete v lese
RIEKA
Kvačky
Vaše individuálne požiadavky je možné
KOLOBEH
dohodnúť telefonicky alebo
e-mailom.
5. Tajomstvá lesa
11. Na výlete k mokradi
JAZERO
pod hradom Devín
4. Liečivé bylinky

LES

3. Zo života hmyzu

ZIMA

LÚKA

DAPHNE
PROGRAMY

2. Pani Úroda

1. Zvieratká
zo statku

GAZDOVSTVO
21. Triedime batérie
so Šmudlom
20. O neporiadnom
Šmudlovi a šikovných
zvieratkách

VYSVETLIVKY

VODA

pre materské školy
ODPADY

19. Príbeh strýka
Ignáca

13. Zvieratká v zime

HISTÓRIA

EXPEDÍCIA
TVORIVÁ
DIELŇA
17. Land art – umenie
v prírode

12. Na výlete k rybníku
na Železnej studienke

14. Dávny svet
ukrytý v kameňoch

15. Na výlete
na Sandberg

16. Expedícia
Školský dvor

Program v triede (v prípade záujmu je
18. Papierové
možné uskutočniť ho aj na školskom dvore)
čarovanie
Program v teréne – napr. na Železnej studienke,
na Sandbergu, pod hradom Devín alebo na
lokalite podľa vzájomnej dohody
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie | Podunajská 24 | 821 06 Bratislava
Program na školskom dvore
Mobil: 0905 982 866 | Telefón: 02/ 455 24 019 | E-mail: ekovychova@daphne.sk | www.daphne.sk | Facebook: Daphne Inštitút

DAPHNE PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Programy prebiehajú interaktívnou a hravou formou, deti spoznávajú prírodu všetkými zmyslami.
V prípade záujmu program odučíme aj v anglickom jazyku.

1. Zvieratká zo statku

| Trieda |

15. Na výlete na Sandberg

| Terén |

2. Pani Úroda

| Trieda |

16. Expedícia Školský dvor

| Školský dvor |

Odkiaľ máme vajíčka na raňajky, teplé mliečko
a kto nám dáva vlnu na teplý svetrík? Zoznámte
sa s chlpatými, operenými i rohatými kamarátmi
zo statku, ktorých potrebujeme každý deň možno
viac, než si myslíte.

Spoznajme spoločne plody našich záhrad, ktorými
Pani Úroda každoročne odmeňuje dobrých hospodárov. Ovocie a zeleninu budeme spoznávať podľa
zraku, ale aj hmatu, chuti či vône a porozprávame
si príbeh o jednom zázračnom zrnku.

3. Zo života hmyzu

| Trieda |

Nazrime spoločne do tajomného sveta lúčneho
hmyzu. Čo má spoločné húsenica a motýľ? Ako je
užitočný pavúk? Zahráme sa na obyvateľov lúky
a dozvieme sa, prečo je každý z nich dôležitý.

4. Liečivé bylinky

| Trieda |

Vedeli ste, že bylinky majú zázračnú moc a pomáhajú nám zvíťaziť nad chorobami? O niektorých
z nich sa porozprávame a naučíme sa ich rozoznať
aj podľa vône a chuti.

5. Tajomstvá lesa

| Trieda |

Zoznámime sa s obyvateľmi lesa, ktorým stromy
poskytujú potravu aj príbytok. Les má svoje čaro,
ktoré sa dá vnímať všetkými zmyslami, objavíme,
že má svoju vôňu a dokonca sa v ňom ukrýva aj
hudba. Na záver si vytvoríme veľký lesný orchester.

6. Na výlete v lese

| Terén |

8. Víla Moravienka

| Trieda |

9. Na výlete k rieke

| Terén |

Víla Moravienka vám prezradí niektoré z tajomstiev
riek. Prezradí vám, ako sa rieka mení počas štyroch
ročných období a zoznámi vás aj s jej vodnými
kamarátmi, s ktorými v rieke žije.

Kto žije v rieke? Ako zistíme, či je voda v nej čistá?
Poďte sa s nami zahrať na malých výskumníkov
a hľadať odpovede. Budeme spolu loviť malé vodné živočíchy v rieke Vydrica na Železnej studienke
alebo v riečke vo vašom okolí.

10. Príbeh žaby Kvačky

| Trieda |

Žaba Kvačka vám predstaví svojich kamarátov, s ktorými žije v jazierku či v mokradi a na jej príbehu sa
dozvieme, prečo sú aj také mokré miesta na svete
veľmi dôležité a čo ich ohrozuje.

11. Na výlete k mokradi
pod hradom Devín

| Terén |

Močiar alebo mokraď nie je nepriateľské miesto
plné komárov, ale oáza života, bez ktorej by sme
neprežili ani my, ľudia. Prečo to tak je, kto všetko
tu žije a aký je rozdiel medzi riekou a mokraďou,
spoznáme pri hre na malých výskumníkov.

12. Na výlete k rybníku
na Železnej studienke

| Terén |

Nielen príroda, ale aj človek dokáže vytvoriť domov
pre rôznych tvorov aj tak malých, že sa nám zmestia
do malého sitka a zblízka si ich pozrieme pod lupou.

13. Zvieratká v zime

| Trieda |

Vyberme sa spolu na výlet do lesa, pri ktorom budeme spoznávať svet okolo nás všetkými zmyslami.
Prejdeme sa spolu lesným chodníčkom pri Partizánskej lúke na Železnej studienke, v Horskom parku
alebo na inej lokalite podľa vášho výberu.

Ako prečkajú zimu zvieratká? Kde ich nájdeme? Čo
vieme vyčítať zo stôp v snehu? Pomôžme vtáčikom
s hľadaním potravy tým, že im vytvoríme malé kŕmidlá priamo na školskom dvore.

7. Putovanie kvapiek svetom

14. Dávny svet ukrytý v kameňoch

| Trieda |

Ponorme sa do dobrodružného príbehu o kvapkách,
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.

| Trieda |

Čo sú to skameneliny a ako vznikli? Nazrime spoločne do dávnej minulosti, aby sme vyriešili záhadu
ich vzniku. Zahrajte sa na malých paleontológov
a nájdite si v piesku svoj vlastný sadrový odliatok
skameneliny.

Prenesme sa do dôb dávno minulých, kedy na
Sandbergu bolo more a objavme spolu rastliny
a živočíchy, ktoré v ňom žili. Odhalíme, čo sú to
skameneliny a v hre na pradávnych obyvateľov
mora sa naučíme ako vznikli. Na záver sa zahráme
aj na paleontológov a oboznámime sa s ich prácou.

Mysleli ste si, že svoj školský dvor už dobre poznáte? A zapojili ste už pri jeho skúmaní všetky zmysly?
Spoločne objavíme, že aj na známych miestach sa
dá vždy objaviť niečo nové...

| Trieda |

21. Triedime batérie so Šmudlom

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 limitovaný počet MŠ z Bratislavského a Trnavského kraja je program bezplatný vďaka organizácii
zodpovednosti výrobcov
SEWA.

CENY:
VYUČOVACIE HODINY

| Školský dvor |

17. Land art – umenie v prírode

Staňte sa na chvíľu malými umelcami a vytvorte si
umelecké dielo z prírodnín, ktoré nájdete na školskom
dvore. Zaostrime naše vnímanie na rozmanitosť tvarov zdanlivo obyčajných vecí a použime ich na vytvorenie neobyčajného diela, ktoré skrášli naše okolie.

18. Papierové čarovanie

| Trieda |

Skúsili ste si už niekedy doma sami vyrobiť papier
zo starých novín? Spolu s nami zistíte, že to vôbec
nie je také zložité. Ukážeme Vám, ako sa dá pomôcť
prírode triedením a recykláciou papiera.

1 × 45 min.

55,00 €

4 × 45 min.

105,00 €

2 × 45 min.

72,00 €

5 × 45 min.

122,00 €

3 × 45 min.

88,00 €

6 × 45 min.

139,00 €

→ Za programy mimo Bratislavy účtujeme 0,3 €/km
k cene programu.
→ Platba je možná v hotovosti alebo na faktúru.

ZĽAVY:

| Trieda |

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.

Chcete sa stať skutočnými hrdinami? Nemusíte
bojovať. Stačí priložiť ruku k dielu a urobiť správne
rozhodnutia. Pomôžte strýkovi Ignácovi vyčistiť
jeho rodnú dedinu a spraviť z nej opäť príjemné
miesto pre život.

Viac programov počas školského roka
Pri objednaní celoročného cyklu, t.j. 10 vybraných
programov (podľa vami zvoleného poradia a typu)
máte desiaty program ZADARMO.

19. Príbeh strýka Ignáca

20. O neporiadnom Šmudlovi
a šikovných zvieratkách

Tešíme sa na Vás!
| Trieda |

Zapojte sa do príbehu neporiadneho Šmudla
a v úlohe lesných zvieratiek mu pomôžte nájsť
odpoveď na otázku, 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 limitovaný počet bratislavských MŠ je
program bezplatný vďaka organizácii zodpovednosti výrobcov
NATUR-PACK.
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