Ekovýchovný program
a exkurzie

pre materské školy

2021
jeseň/zima
Program: Letom svetom
Miesto: trieda/školský dvor | Trvanie: 45/90 min.
Poďme s deťmi odhaliť, kto tu okolo nás spieva a lieta. Naučíme sa rozpoznať farby a dokonca aj hlasy
našich bežných druhov. Ukážeme si, ako sa niektoré z nich maskujú, aby ich nebolo vidieť. Zistíme, kde
bývajú a ako môžeme aj školský dvor premeniť na ich obľúbený domov.

Exkurzia: Letom svetom v prírode
Miesto: terén Rusovce-Čunovo | Trvanie: 90 min.
Počas prechádzky lužnými lesmi zaostríme svoje ďalekohľady, aby sme sa na našich operených kamarátov
pozreli z blízka. Ukážeme si, kde všade sa ukrývajú a ako ich môžeme pozorovať. Budeme objavovať pierka
aj vajíčka. Presvedčíme sa, že každý druh je dokonale prispôsobený svojmu prostrediu. Vyskúšame si aj
spôsob lovu nášho najväčšieho dravca orliaka morského.

Exkurzia: Príbehy z lúk a lužných lesov – Ostrovné lúčky
Miesto: terén Rusovce-Čunovo | Trvanie: 90 min.
Počas exkurzie na unikátnej lokalite Ostrovné lúčky prebádame prírodné krásy lúk aj lužných lesov. Viete,
ako spoznáte vŕbu a ako topoľ? Ktorý zo živočíchov rád obhrýza stromy? Pri našom putovaní nám určite
neuniknú ani niektorí z miestnych hmyzích obyvateľov. Naučíme sa ich loviť a pozorovať tak, aby sme
nikomu neublížili. A pri troche šťastia môžeme zazrieť aj žaby, ryby a plazy, ktorých je tu neúrekom.
Kontakt pre rezerváciu programu/exkurzie:
DAPHNE – Jana Menkynová | menkynova@daphne.sk | 0918 700 272

Exkurzie a programy realizujeme vďaka projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“
realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tvoríme príležitosť
pre kontakt s prírodou
Kaštieľ v Čunove sa mení
na ekocentrum. Prebieha
rekonštrukcia objektu, tvorba
interaktívnej expozície a úprava
záhrady. Ekocentrum Čunovo
už v roku 2023 privíta vo svojich
priestoroch školy a verejnosť.
Dovtedy pripravíme pre školy
zážitkové programy a zaujímavé
exkurzie, ktoré v účastníkoch
prebudia záujem o prírodu,
posilnia sociálne väzby v kolektíve
a podporia empatiu a rešpekt
k okoliu, aj k sebe samému.
Počas tvorby programy a exkurzie
bezplatne ponúkame všetkým
školám v Bratislavskom kraji.
Príďte s nami zažiť prírodu lužných
lesov a lúk v okolí Čunova, či
pochopiť širší kontext ochrany
území a ohrozených druhov
v podmienkach Slovenska.
Vaša spätná väzba nám pomôže
vytvárať stále lepšie programy,
na mieru šité deťom.
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