
Ponúkame vám vzdelávacie programy vhodné pre mater-
ské školy a prvý stupeň základných škôl. Programy majú 
rôzne úrovne v závislosti od veku detí a ročníka. Programy 
sú interaktívne a často pracujeme s interaktívnou tabuľou, 
navštevujeme príslušnú časť expozície, spievame a hráme 
sa. Program trvá 60 minút, ale dĺžku programu vieme pri-
spôsobiť podľa požiadaviek skupiny. Telefonicky alebo e-mailom:

044/547 72 36
envirovzdelavanie@smopaj.sk

MŠ / Prvý stupeň ZŠ
Program v múzeu 1 € / 2 €
Program u vás 2 € / 3 €

I. Materské školy a prvý stupeň ZŠ

AKÁ JE CENA PROGRAMU? AKO SI PROGRAM OBJEDNAŤ?

mailto:envirovzdelavanie@smopaj.sk


Huby sú všade okolo nás. Niektoré hľadáme v lese, iné nám 
rastú priamo v kuchyni. Povieme si, aké sú huby zaujímavé, 
ako a kde najradšej rastú, akú majú dôležitú úlohu v prírode. 
Ukážeme si niektoré jedovaté huby a hlavne jedlé pochúťky do 
našich kuchýň,  aké sú pravidlá správneho hubára. Na záver 
nás čakajú úlohy, hádanky a “hubačka“ v múzejnej záhrade.

Les je miesto, kde nájdeme všetko – stromy, kry, byliny, huby, 
rôzne živočíchy, pramene, potoky, jaskyne, zaujímavé kamene, 
ale aj rôzne vône, farby, ticho. Vstúpme do lesa a počúvajme, 
pozorujme. Les nám povie príbeh o stromoch, o ich dlhom 
živote, o ich nenahraditeľnej úlohe v živej i neživej  prírode 
a mnohých obyvateľoch lesa. Posledný príbeh je o nás ľuďoch. 
Les nám prezradí, čo mu človek dáva a berie. Zahráme sa 
a nakukneme do nášho múzejného lesa.

Čo robia zvieratká v zime? Niektoré prečkajú zimu v hlbokom 
„spánku“, no mnohé sú aktívne aj počas zimy.  Čím sa živia?  
Ako potravu získavajú? Aké stopy zanechávajú v snehu? Ako 
im môžeme pomôcť, keď je zima veľmi tuhá? Na tieto otázky 
spolu pohľadáme odpovede. 

Nazrieme do úžasných siení v podzemí vyzdobených fareb-
nými kvapľami, záclonami, jazierkami, perlami… Povieme si, ako 
táto nádherná výzdoba vďaka čarujúcej vode vzniká. Aké zvie-
ratká žili a dnes žijú vo svete tmy a kvapkajúcej vody. Čo robili 
ľudia v jaskyniach pred mnohými rokmi a čo tam robíme dnes. 
Preplazíme plazivku s prilbou a čelovkou ako praví jaskyniari.

Viete, že hmyz je počtom najväčšia skupina živočíchov na 
Zemi? Včielky tiež patria do tejto obrovskej skupiny malých 
bytostí. Ako a kde žijú včielky, ako sa dorozumievajú, spolupra-
cujú, aké sú pracovité, ako vyrábajú sladučký med, čo robia 
v zime, aké sú dôležité pre život rastlín aj ten náš? Ukážeme si, 
čo potrebujú včelári na chov včiel. Povieme si, ako život tohto 
vzácneho hmyzu neohrozovať.

Malí hubári

Príbehy z lesa Podzemné kráľovstvo

Zvieratká v zime

Včielka Majka



Naša planéta sa topí v odpadkoch. Odpad je súčasť nášho 
života a je všade okolo nás, dokonca na obežnej dráhe 
Zeme. Opotrebované veci sa však dajú väčšinou znovu 
použiť. Ako sa nepotrebné zvyšky triedia? Kto a kam ich 
odváža? Čo sa s nepotrebnými vecami deje ďalej? Viete, 
že okolie znečisťujeme aj svetlom a hlukom? Ukážeme si, 
ako sa správať šetrne a vytvárať pre nás, rastlinky 
i zvieratká zdravý svet. Každý z nás dokáže prispieť!

Chráňme si našu planétu

Baníctvo na Liptove má bohatú históriu. Zlato, striebro, železo, 
antimón v Nízkych Tatrách pod Latiborskou hoľou na Magurke, 
v Dúbrave, pod Ďumbierom a vo Vysokých Tatrách na Kriváni. 
Ako ťažko ľudia získavali tieto poklady, aké nástroje používali 
a hlavne, na čo ich potrebovali, si povieme v tomto programe.  
Na ceste k múzejnej bani si vyskúšame aj prilby baníkov so 
svetlami, nájdeme rozprávky, ktoré si ľudia rozprávali o zlate 
a vyrobíme si „zlaté a strieborné dukáty“.

Pozrieme sa do vesmíru, na hviezdy na jasnej oblohe. 
Spoznáme najbližšiu hviezdu Slnko, planéty slnečnej sústavy 
a predovšetkým našu Zem. Nakukneme do vnútra Zeme aj 
nad jej povrch do atmosféry. Zistíme, prečo sa striedajú deň 
a noc.  Ako ľudia všetky doterajšie poznatky o vesmíre získali? 
Čo je to medzinárodná vesmírna stanica, Hubblov ďalekohľad, 
raketoplány… Postavíme si vlastné vesmírne stredisko, poskla-
dáme puzzle a vyriešime rôzne úlohy.

Ako to bolo na našej Zemi pred mnohými miliónmi rokov, 
aké zvieratká tu žili, aké rastlinky rástli, aké boli kontinenty? 
Naučíme sa poznať niektoré dinosaury, ako vyzerali, čím sa 
živili, kedy a kde žili. Prečo mnohé rastlinky a zvieratká už na 
našej planéte nenájdeme? Aká dlhá a zaujímavá cesta viedla 
k dnešku – k človeku.

Za pokladmi Zeme  

Vesmírne dobrodružstvo

Cesta do minulosti 

Voda je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Je základnou 
podmienkou pre život, ako ho poznáme. Pre mnohé živočíchy 
je priamo životným prostredím. Koluje v prírode vo všetkých 
skupenstvách. Povieme si aj o počasí, dúhe, vidme, rose, 
o ďalších vodných zaujímavostiach, o využívaní vody človekom 
a starostlivosti o ňu.

O vode

Mláďatá cicavcov a vtákov sú milé, hravé, zvedavé, bezbranné 
bytosti, odkázané na rodičovskú starostlivosť, ochranu a uče-
nie. Spoločne preskúmame ich prvé dobrodružstvá, hry, 
základné potreby, prvé kroky k samostatnosti. Neobídeme 
ani zaujímavú skupinu hmyzu, plazov a obojživelníkov, ktorých 
cesta k dospelosti je úplné odlišná.

Kým sú z nich dospelí


