V SODELOVANJU S PARTNERJI (LTO Sotočje,
ZTK Žirovnica, Slovenski planinski muzej, Antimuzej)

INFORMACIJSKO-IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE DOM TRENTA

TOLMINSKA KORITA
(od konca marca do konca oktobra)
Voden pohod skozi Tolminska korita z nadzornikom
TNP v skupni dolžini 3 km. Poleg naravnih posebnosti
učenci spoznajo tudi zanimivosti iz življenja ljudi
nekoč in danes. (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 2–3 h
Cena: 4,10 EUR (OŠ), 5,70 EUR (SŠ)
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ V MOJSTRANI
IN POT TRIGLAVSKE BISTRICE
Učenci v muzeju spoznajo zgodovino planinstva, na
vodenju po poti Triglavske Bistrice pa naravne zna
čilnosti TNP-ja in doline Vrat. Program vključuje tudi
ustvarjalno delavnico po izbiri. (6.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 4–5 ur
Cena: 5 EUR
PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA V VRBI IN
INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED
Voden ogled Prešernove hiše (30 min) in Infocentra
Triglavska roža Bled: stalna razstava Raj pod
Triglavom o naravni in kulturni dediščini območja,
ogled filma TNP/Ujeta brezčasnost (1h).
(1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 2 h
Cena: 3,70 EUR
DEŽELA POD TRIGLAVOM IN DEŽELA FIZIKE
Infocenter Triglavska roža Bled in Antimuzej pod
isto streho ponujata spoznavanje narodnega parka
ter zanimivo, predvsem pa razumljivo predstavitev
naravnih in fizikalnih zakonov. (4.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 4 h
Cena: 7 EUR

Na Logu, Soča
T: 05 388 93 30
E: dom-tnp.trenta
@tnp.gov.si

CENTER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA
PARKA BOHINJ

Stara Fužina
37-38 Bohinjsko
jezero
T: 04 578 02 45
E: info.bohinjka
@tnp.gov.si

INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED

Ljubljanska c. 27
Bled
T: 04 578 02 05
E: info.trb
@tnp.gov.si

IZDAL: JZ Triglavski narodni park • FOTOGRAFIJE: Arhiv TNP • OBLIKOVANJE: Barbara Bogataj Kokalj •
TISK: Medium d.o.o. • NAKLADA: 1200 izvodov • avgust 2016
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Informacije o programih:
Maja Fajdiga Komar
T: 04 578 02 45, 04 578 02 00
E: info.bohinjka@tnp.gov.si
www.tnp.si
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NOVO!

POCARJEVA DOMAČIJA V ZGORNJI RADOVNI
(od srede maja do začetka oktobra)
Voden ogled Pocarjeve domačije, ene najstarejših
domačij v TNP, etnološke delavnice: otroške
pastirske igre, izdelava preproste igrače, enostavna
kmečka opravila in ogled grbinastega travnika.
(1.–9. razred, SŠ)
Delavnice in ogled za 1.–5. razred: trajanje 1,5–3h
Cena: 2,50 EUR
Ogled domačije: trajanje 1h
Cena: 1 EUR (OŠ), 2,50 EUR (SŠ)

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji.
Njegov temeljni cilj je varovanje narave in ohranjanje
kulturne krajine. Pomembna naloga javnega zavoda je
izobraževanje in ozaveščanje o pomenu zavarovanega
območja ter ohranjanju biotske raznovrstnosti, tako v
mejah narodnega parka kot tudi v njegovi širši okolici.
Želimo si, da bi otroci v času šolanja vsaj enkrat obiskali
narodni park. S tem namenom smo pripravili različne
programe, ki se navezujejo na učne načrte, otrokom pa
omogočajo pristno doživljanje narave.
V letih 2016 in 2017 so ozaveščevalne aktivnosti TNP
usmerjene predvsem v spoznavanje, spoštovanje in varo
vanje voda.
NOVO!

DELAVNICE SPOZNAVANJA
NARAVE GORENJSKEGA DELA
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA
PARKA

INFO SREDIŠČE TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA
DOM TRENTA IN ETNOLOŠKI
MUZEJ DOLINE TRENTE

Cena delavnice: 2,50 EUR
Vse delavnice na terenu je mogoče kombinirati
z obiskom najbližjega info centra TNP z uvodno
predstavitvijo parka in spoznavanjem izjemnega bo
gastva biotske raznovrstnosti na območju parka.
V primeru obiska centra in delavnice nudimo 10 %
popust.

Razstave in atraktivne animacije predstavljajo lepote
narave edinega narodnega parka v Sloveniji ter
kulturno in etnološko zapuščino trdoživega alpskega
človeka – železarja, planšarja, drvarja, lovca, drznega
plezalca in gorskega vodnika. (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1–2 h
Cena: 2,50 EUR (OŠ), 3,50 EUR (SŠ)

Spoznavanje oblikovanja površja z ogledom lede
niške doline ter korit Mostnice v Bohinju ali doline
Vrat in galerij ob Triglavski Bistrici (6.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5–3 h

STROKOVNA IN TEMATSKA VODENJA PO
UČNIH POTEH V TRENTI

CENTER TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA BOHINJ
Voden ogled centra in razstave Jezero (s podvod
nim filmom), ki učence seznani z nastankom bohinjskih
dolin in jezera ter naravnimi in kulturnimi zanimivostmi
tega dela Triglavskega narodnega parka z ogledom
filma TNP /Ujeta brezčasnost. (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 45 min
Cena: 1,50 EUR (OŠ), 2 EUR (SŠ)
Delavnice spoznavanja življenja v Bohinjskem jezeru,
na katerih učenci sami poiščejo in naberejo manjše
organizme in si jih potem pobližje ogledajo pod lupami
in mikroskopom v naravoslovni sobi centra. Zahtevnost
delavnic je prilagojena starosti učencev. (2.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5–2 h
Cena: 2,50 EUR
Delavnice tradicionalnega znanja ročnih del:
vezenje, pletenje, kvačkanje z domačinkami. (2.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5–2 h
Cena: 2,50 EUR

INFOCENTER
TRIGLAVSKA ROŽA BLED
Voden ogled stalne razstave Raj pod Triglavom o
naravni in kulturni dediščini območja, ogled filma
TNP/Ujeta brezčasnost (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1 h
Cena: 1,50 EUR (OŠ) , 2 EUR (SŠ)
Voden ogled stalne razstave Raj pod Triglavom o nara
vni in kulturni dediščini območja, predstavitev Triglav
skega narodnega parka v besedi in sliki (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje 1,5–2 h
Cena: 2 EUR (OŠ), 3 EUR (SŠ)

Določanje drevesnih in travniških vrst s pomočjo
elektronskih določevalnih ključev (6.–7. razred)
Trajanje: 1,5–3 h
Spoznavanje sledi živali (3.–6. razred)
Trajanje: 1,5–2 h
Delavnica o Zlatorogovem kraljestvu – pravljica
in spoznavanje živalskih ter rastlinskih vrst v TNP
(predšolski, 1.–3. razred)
Trajanje: 1 h
Življenje v gozdu – spoznavanje dreves, vrst v pod
rasti, živali na gozdnih tleh - nabiranje in določanje
s ključi (3.–7. razred)
Trajanje: 1,5–3 h
Spoznavanje invazivnih vrst s predavanjem in dolo
čanjem na terenu (7.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5–2 h
Šotno barje Goreljek – spoznavanje značilnosti
barja na krožni učni poti (4.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5 h
Spoznavanje življenja v in ob vodah z določanjem
organizmov s pomočjo določevalnih ključev
(6. – 9. razred, SŠ)
Trajanje: 1,5–3 h
Delavnico o Zlatorogovem kraljestvu ter invazivnih vrstah
je mogoče izvesti tudi na šoli.

Soška pot je parkovna tematska pot, ki vodi ob Soči
od njenega izvira vse do Bovca. Soča je smaragdna
nit poti ter ponuja ogled vseh znanih in manj znanih
naravnih vrednot in kulturne dediščine v dolini.
Povezuje 17 zanimivih učnih točk in vodi mimo
Informacijskega središča TNP v Trenti. Posebna
zanimivost so slikovite viseče brvi. (1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 3–5 h
Cena: 3,50 EUR
Pot tehnične dediščine s predstavitvijo žage vene
cianke in apnenice (peči za žganje apna).
(1.–9. razred, SŠ)
Trajanje: 2 h
Cena 3 EUR (OŠ), 3,50 EUR (SŠ)
Pot Krivopetnic sledi odtisom živali ob poslušanju
pripovedk iz doline Trente. Otroci izdelajo Krivo
petnico, ki jo odnesejo domov, da jih bo varovala.
(predšolski in 1.–3. razred)
Trajanje: 1–2 h
Cena: 3 EUR

NOVO! UČILNICA V NARAVI DOLINE TRENTE –
večdnevni izobraževalni programi (do 65 ležišč
z večnamensko dvorano, različnimi opremljenimi
učilnicami in manjšim laboratorijem…)
Vsebina in program po dogovoru in prilagojena
starosti, številu in potrebam skupine.

