
 

Milí pedagógovia, 

vzťah detí k prírodným vedám sa formuje už v útlom detstve.          

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou zábavno-vzdelávacích  

programov. Pre naše najmenšie deti máme pripravené krátke 

rozprávky s astronomickou tematikou, na ktoré nadväzujú rôzne 

vzdelávacie programy. Programy sú realizované s použitím 

audiovizuálnej techniky, spracované tak, aby malým poslucháčom 

poskytli ucelené poznatky z oblasti astronómie a prírodných vied.  

JANKO A MARIENKA STRATENÍ VO VESMÍRE 

Program poskytuje deťom prvé zoznámenie sa s vesmírom. Pozostáva z vesmírnej 

rozprávky o Jankovi a Marienke a ich výlete do vesmíru, rozprávka pokračuje 

odborným programom zameraným na slnečnú sústavu. Navštívime spolu všetky 

planéty našej slnečnej sústavy a povieme si o nich tie najúžasnejšie veci. 

STRATENÉ SLNIEČKO 

Program je zameraný na našu najbližšiu hviezdu Slnko. Krátka rozprávka 

o stratenom Slniečku a následný vzdelávací program podá deťom hravou formou 

najdôležitejšie informácie o Slnku a jeho vplyve na našu Zem. Spolu si posvietime na 

našu hviezdičku Slniečko, dozvieme sa o ňom množstvo nových informácii, naučíme 

sa ho bezpečne pozorovať a ukážeme si ako dokáže Slniečko oživiť solárne hračky. 

MESIAC U KRAJČÍRA 

Porozprávame si, ako sa krajčír Ihlička presvedčil o tom, že ušiť šaty pre Mesiac 

nie je žiadna maličkosť. Po rozprávke samozrejme nasleduje vzdelávací program 

venovaný Mesiacu. Vypravíme sa teda spolu na Mesiac, ukážeme si na ňom krátery 

i moria, zistíme, prečo Mesiačik svieti, zahráme sa na astronautov.  

HVEZDÁREŇ U VÁS V ŠKÔLKE 

 

Ak z organizačných dôvodov 

nemôžete navštíviť hvezdáreň, 

ponúkame Vám realizáciu  

podujatia priamo u Vás. Vašu škôlku 

navštívia  naši pracovníci spolu s 

audiovizuálnou a pozorovacou 

technikou. Takéto podujatia 

pozostávajú z prezentácie Vami 

zvoleného multimediálneho 

programu, besedy s astronómom    

a pozorovaní prenosnými 

astronomickými ďalekohľadmi.   

Cena takýchto podujatí je: 

 
Do 50 žiakov 1€ na žiaka 

Nad 50 žiakov 0,50 € na žiaka 

 

 

 

 

CESTY DO VESMÍRU 

STRATENÉ SLNIEČKO JANKO A MARIENKA  

MESIAC U KRAJČÍRA 

 

Objednávky programov sa realizujú najneskôr 2 pracovné dni 

vopred na telefónnych číslach: 

Exkurzie pre pracovisko Kysucká hvezdáreň 

041/4212946                                                                  

 Exkurzie pre pracovisko v Žiline  

041/5643200     

Vstupné: 0,50 € 

Stačí zavolať a „priletíme“ k Vám!                                                                             

Ponuka programov pre materské školy 

www.astrokysuce.sk  

kyshvezdknm@vuczilina.sk 

http://www.astrokysuce.sk/

