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 OBJAVUJ BIOKLIMATICKÝ PARK 

DetskÉ vzdelávacie 
eko programy

Dĺžka programu: 
Začiatok programu je o 9.00 hod a program trvá 3 hodiny vrátane prestávok - po skončení 
programu deti ochutnajú sladké domáce pečivo z našej BIO múky s domácim nápojom. 
Po skončení programu ponúkame priestor na voľný program pre deti pod dozorom pedagóga - 
hry v prírode, prechádzka parkom, spoznávanie zvierat na farme, ...

Program: 
Deti sa v skupinách po 10-13 žiakov striedajú na 3 stanovištiach, kde jednotlivé programové 
témy objavujú formou "nauč - zaži - vyskúšaj". Program prebieha v prírode a v gazdovskom 
dome. Max. počet detí je 40.

Programové témy: 
1. Cesta chleba 

2. Život včiel 
3. [NIE] Odpad

Programové témy pre  školský rok 2019 /2020

Cieľová skupina: 
Deti 1.- 4. ročník ZŠ a MŠ od 5 rokov

www.bioklimapark.com
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Cesta chleba
Prvá časť programu ukazuje význam pôdy pre človeka, cestu od obilia 

až po chlieb na našom stole. Deti sa zoznámia s druhmi obilia, ktoré 
pestujeme v Bioklimatickom Parku a druhmi múky, ktoré sú z našej 
vlastnej bioprodukcie. Naučia sa aký je rozdiel medzi kvasnicami a 

kváskom, prečo je kváskový chlieb pre nás zdravší a aj ho ochutnajú. Na 
záver si ručne vytriedia ovos a pomelú si svoje čerstvé ovsené vločky na 

ručnom mlynčeku.

 
 
• deti si uvedomia  akú zásadnú úlohu pri pečení chleba zohráva pôda 
• naučia sa čo je to poľnohospodárstvo a čo je jeho hlavnou úlohou 
• deti rozlišujú základné druhy obilia, ich využitie človekom 
• ekologické poľnohospodárstvo – intenzívne poľnohospodárstvo – kvalita 
vs. kvantita 
• kváskovanie – princípy, vplyv na zdravie pre človeka, rozdiel kvások – 
kvasnice 
• príprava kváskového chleba – deti pochopia postup prípravy kváskového 
chleba, ovoňajú kvások a ochutnajú náš kváskový chlieb 
• učia sa rozlišovať druhy múky – pšeničná, pšeničná špaldová a kvalitu BIO 
múky  
• zomelú si v ručnom mlynčeku čerstvé ovsené vločky a odnesú si ich 
domov 
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Život vČiel
Druhá časť programu sa zameriava na význam biodiverzity pre človeka. 
Albert Einstein povedal, že keby zo zeme zmizli včely, ľuďom by zostali 

len 4 roky života. Apidomček a pozorovací včelí úľ deťom dokonale 
priblíži život v takom včeľom úli. Deti život vo včeľom úli uvidia, 

ochutnajú, ovoňajú, ohmatajú aj popočúvajú jeho srdiečko. V záhradách 
však žijú aj iné zaujímavé živočíchy  a deti zistia, čím môžu byť pre 

človeka užitočné ak ich tam ubytuje. Napríklad aj v hoteli.  

 
• deti sa zamyslia akú úlohu majú včely v prírode, aký úžitok prinášajú pre 
človeka 
• v našom pozorovacom včeľom úli pozorujú život včiel 
• naučia sa, že každá včela v úli má svoje poslanie 
• deti ochutnajú peľ a med, ovoňajú včelí vosk a kadildo 
• spoznajú a vyskúšajú si ochranné pomôcky pri práci včelára 
• v našom hoteli pre hmyz pozorujú jeho obyvateľov 
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[nie] ODPAD  
Tretia časť programu sa zameriava na triedenie a recykláciu odpadov v 

domácnosti. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne až 350 kg odpadu, 
vieme ho správne triediť aby všetok neskončil  na skládkach? Bioodpad 

z domácnosti kedysi zužitkovali domáce zvieratá, čo s ním dnes? Je 
škoda vyhodiť do koša suroviny, ktoré ešte môžu poslúžiť. Dnes sa však 
omnoho viac hovorí aj o bezodpadovom spôsobe života, tzv. zero waste. 
Deti sa inšpirujú ako môžu aj oni začať tvoriť menej odpadu a možno to 
aj robia, len o tom nevedia. Otvoríme tiež otázku, či je voda odpad – ako 

zadržiavať vodu v prírode.

• deti sa zamyslia aké druhy odpadov doma produkujú - 
• aj deti vedia správne triediť odpad - roztriedia odpad do košov na papier, 
plast, sklo, kov  
• prečo odpad triediť? čo sa deje s odpadom – kolobeh odpadu 
• zamyslia sa nad tým, čo je to bioodpad a kompostovanie 
• naučia sa prečo je dôležité vracať bioodpad späť do prírody – kompostovať 
• zistia, že kompostovať sa dá aj v byte 
• predstavíme im dážďovkové kompostovanie 
• nakoniec si vyrobia milú dekoráciu z recyklovaných materiálov 


