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dĺžka programu 45 min. 1́. Príbeh žaby 
Kvačky

6. Zvieratká zo statku

3. Zo života  
hmyzu

5. Tajomstvá  
lesa7. Pani Úroda

8. Dávny svet  
ukrytý v kameňoch

1́0. Zvieratká 
v zime

1́ 1́. Papierové  
čarovanie

4. Liečivé bylinky

PROGRAMY  PROGRAMY  
PRE MATERSKÉ PRE MATERSKÉ 

ŠKOLYŠKOLY

ODPADY

HISTÓRIA

2. Putovanie  
kvapiek svetom

1́2. Zbierame batérie  
so Šmudlom

T É M YT É M Y

GAZDOVSTVO

  TVORIVÁ 
DIELŇA

ZIMA

VODA

LÚKA

LES9. Ktože to  
k nám letí

Výučba je možná v slovenskom  
alebo anglickom jazyku

Bezplatný program

Výhodnejšia cena pri objednaní viacerých 
programov.

Programy prebiehajú  
dopoludnia aj popoludní.
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 NOV INKA
Materiály  

a pomôcky k ekovýchove  
si môžete zakúpiť na  

daphne.sk/eshop/

IN 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

 Uprednostňujeme objednávky  
2 a viac po sebe  
nasledujúcich  
hodín

Tvorivá činnosť
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V INTER IÉR I  V INTER IÉR I  a l eboa l ebo NA ŠKOLSKOM DVORE NA ŠKOLSKOM DVORE  (dĺžka programu 45 min.)
1́ .  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. 

2. PUTOVANIE KVAPIEK SVETOM 
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. 

3 . ZO Ž IVOTA HMYZU 
trieda/školský dvor | 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. L IEČ IVÉ BYL INKY  
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 | Lesná víla nás zoznámi s obyvateľmi lesa, ktorým 
stromy poskytujú potravu aj príbytok. Zapojením všetkých 
zmyslov spolu odkryjeme niektoré lesné tajomstvá  
a na záver vytvoríme veľký lesný orchester. 

6 . ZV IERATKÁ ZO STATKU 
trieda | 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. 

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

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

 Počet hodín Cena jednej hodiny

 1 55 €

 2 50 €

 3 45 €

 4 40 €

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.

ZĽAVYZĽAVY
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 !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.

7. PANI ÚRODA  
trieda/školský dvor | 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. 

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

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

1́0 .  ZV IERATKÁ V Z IME 
trieda/školský dvor | 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. 

1́ 1́ .  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 recykláciou papiera. 

1́ 2 .  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.

..  P O N U KA  DA P H N E  P RO G RAM OV  2020/2 1  P RE  MAT E R S KÉ  Š KO LY   P O N U KA  DA P H N E  P RO G RAM OV  2020/2 1  P RE  MAT E R S KÉ  Š KO LY  ..

 NOV INKA
Materiály a pomôcky k ekovýchove si môžete zakúpiť na daphne.sk/eshop/
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