BESKYDY
BESKYDY
POD
LUPOU
POD
LUPOU
POD LUPOU

Medvěd král
šelem Beskyd
21. 7. 2022 od 10:00
Obyvatelé lesů Beskyd
Živné rostlinky hmyzu aneb
byliny Beskyd a jejich obyvatelé

Pro rodiny s dětmi
a veřejnost

Ze života hmyzu
11. 8. 2022 od 10:00
Brouci, ploštice, žáby, čolci, mloci
aneb kaluže pod drobnohledem

Tajemství Beskyd
18. 8. 2022 od 10:00
Hňátám, hňátám kuličku
z mrtvolky pro svoje potomky
aneb ze života hrobaříka

Ptačí svět Beskyd

Mravenci a jejich podivuhodný
svět

Medvěd o medvědovi

Poznávej hmyz všemi smysly

Život v mrtvém dřevě

Rys ostrovid

Dravci a sovy Beskyd

Hmyz v kriminalistice

Vážky a jejich tajemství

Tajuplný svět modráska
černoskvrnného

Tajemství modráska bahenního

Poznáš mne podle hlasu?
Krása motýlích křídel aneb
ze života modráska bahenního
Dílničky pro děti
Na křídlech vážky - plstění, stopařský deník aneb „Komu má stopa
patří?”, bylinkové polštářky, záložka do klnihy - Modrásek bahenní
Badatelská činnost
Odchyt a ukázka ptačích zástupců,
pozorování hmyzu pod lupou, pozorování bylin pod mikroskopem/lupou
Ochutnávka
Kopřivová polévka De Luxe

Milovník z pařezin aneb ze života
roháčů

Ryby Beskyd
Jak vidí nevidomí
Dílničky pro děti
3D model sovy z přírodnin,
chrostík, záložka do knihy - ptáci
Beskyd, obrázek na stěnu - Životní
cyklus modráska černoskvrnného,
výroba škvorovníku
Badatelská činnost
Odchyt a ukázka ptačích zástupců,
pozorování hmyzu pod lupou, mikroskopování, pozorování vodních
živočichů

Program
a interaktivní
zahrada

Tajemství přírody

Noční obloha - pozorování
dalekohledem
Dílničky pro děti
3D plakát Příběh hrobaříka,
obrázek na stěnu - Životní cyklus
modráska bahenního, komiksový
příběh - Milovník z pařezin, výroba
3D modelu z JOVI hmoty
Badatelská činnost
Mikroskopování, pozorování
a odchyt hmyzu

95 Kč
/osoba

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Pro skupiny nad 12 osob 75 kč/osoba
Za nepříznivého počasí probíhají programy
ve vnitřních prostorech 65 Kč/osoba

www.ursuscentrum.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
tel.: 725 435 030, 553 661 367

Projekt je realizovaný v rámci projektu Ze života hmyzu, reg.č. LIFE16 NAT/CZ/000731 Life for Insects, který je spoluﬁnancován z programu EK, prostředků neziskové organizace
inﬁnity-progress z.s; a z ﬁnančních prostředků Moravskoslezského kraje.

