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Spoznávame medvede 
malovanka´
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ÚZEMIE S VÝSKYTOM

NERUŠIT

NEKRMIT

MEDVEDA



vý
šk

a

polárny hnedý okuliarnatý pyskatý malajský panda veľká ušatý baribal

Ktorý je najvyšší a ktorý najnižší?
Ktorý z nich žije u nás?

Na svete žije 8 druhov medveďov.Druhy medveďov 
vo svete

(c
m

)

Medvede sú všežravé. 
 V ich jedálničku nájdeme rôzne

  ovocie, rastliny, 

Skús vymenovať ďalšie zložky
prirodzenej potravy medveďa.

bezstavovce a mäso.

Medvedia potrava



Zimné obdobie medvede prespia 
 v brlohu v takzvanej hibernácii. Nečudo, 

 že sú na jar po prebudení také hladné.   

Počas jari, leta 

 naberajú stratenú  

Medvedici sa počas zimného spánku 
 narodí jedno až štyri 

váhu.

Medvedia zima

a jesene medvede 

medvieďatá.  

 
• Medvede nikdy nekŕmte. 

 

• Medveďa, ktorý sa pohybuje v blízkosti ľudských obydlí 

 
• K medveďovi sa nikdy nepribližujte. 

 
•  Na turistiku chodievajte v skupinách a rozprávajte sa.   

 
• Všímajte si pobytové znaky (stopy, trus) medveďa 

 
• Nevybočujte zo značených turistických chodníkov 

 • Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste sa dostali 
 

• Vyhnite sa miestam, z ktorých sa šíri zápach.  
• Odpadky si vezmite so sebou. 

  

alebo kontajnerov nahláste ochranárom.

a vyhýbajte sa hustým porastom.

medzi medvedicu a jej mláďatá.

a načúvajte svojmu okoliu. 

Ako sa správať na území s výskytom medveďa?



Medvede niekedy vyhľadávajú 
aj ľudské potraviny alebo odpadky. 

Je to nebezpečné pre medvede, 
aj pre ľudí.

Nakresli čiaru od medveďa k jeho 
prirodzenej potrave. 

Medvede nikdy nekŕmte.

Medvede môže lákať aj dobytok 
a krmivo pre hospodárske zvieratá.



V oblastiach, kde sa medvede vyskytujú, je elektrický  
 ohradník najlepšou ochranou domácich zvierat.  

Nakresli svoj vlastný elektrický ohradník okolo zvieratiek,  
 aby si ich ochránil pred medveďom. 

Je potrebné zabrániť 

 dostal k odpadkom.

Najlepším riešením   
je použitie špeciálnych

medveďovi, aby sa 

 kontajnerov.

Medveďa, ktorý sa pohybuje v blízkosti 
ľudských obydlí, nahláste ochranárom.



preto sa rozhodli ísť inou cestou.
Konajú správne.

Nikdy sa nepribližujte k medveďom

Deti zbadali v diaľke medveďa,

a držte si od nich dostatočný odstup. 

Na voľné miesto nakresli medveďa, 
ktorého deti vidia v diaľke.

K medveďovi 
sa nikdy nepribližujte.

Na obrázku nájdite 

znakov medveďa.

5 pobytových 

Všímajte si pobytové 
znaky medveďa.
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Prekvapené medvede

preto obíďte husté
môžu byť nahnevané,

turistického chodníka
kroviny. Držte sa

a rozprávajte sa.

Nevybočujte zo značených turistických chodníkov 
a vyhýbajte sa hustým porastom.

Hudbu môžeš počúvať kedykoľvek.
Teraz počúvaj prírodu a všímaj si svoje okolie.

Na území s výskytom

medveďa vnímajte

okolitú prírodu

všetkými zmyslami.



 

Vidíte, ako sa členovia rodiny
 medzi sebou rozprávajú?  

Medvede sa ľuďom vyhýbajú, 
lebo majú vynikajúci sluch. 

Stačí medzi sebou 
komunikovať, aby ste im 

o sebe dali vedieť.

Na turistike chodievajte v skupinách a rozprávajte sa.

Snažte sa vyhnúť tomu, 

 medvedicu a jej mláďatá.
aby ste sa dostali medzi 

Deti na obrázku by sa 
už nemali približovať. 

Mali by sa pomaly otočiť
 a odísť opačným smerom



Miesta, z ktorých sa šíri zápach,  
 naznačujú, že v blízkosti  

 môže byť medveď.

Takýmto miestam sa vyhnite.
Medvede si svoje jedlo bránia.

 Vyhnite sa miestam, 
z ktorých sa šíri zápach. 

Označ na obrázku veci, ktoré ľudia 

Medvede majú veľmi dobrý čuch a tak ľahko  

Čo je správne urobiť s odpadkami a zvyškami potravín? 

vyhľadajú potraviny, ktoré turisti nechajú v prírode.

nemali v prírode nechať.

Nenechávajte zvyšky potravín a odpadky v prírode.



v diaľke medveďa.
Poraďte im, ako sa

Tieto deti vidia

majú zachovať.

Viete, čo máte urobiť, 
ak stretnete medveďa?



Neutekajte, zostaňte na mieste a pokojne sa rozprávajte.    

Ak ste sa oddelili od skupiny, pomaly sa presuňte   

Pomaly sa začnite vzďaľovať, pohyb medveďa sledujte      

          naspäť k nej. Snažte sa vytvoriť väčšiu vzdialenosť 

len nepriamo tak, že sa mu nepozeráte do očí.

medzi vami a medveďom!   

Ak stretnete 

medveďa...

Ak sa medveď stále približuje,  
buďte pripravení použiť 

obranný sprej proti medveďom.
Sprej medveďa odplaší, ale nespôsobí

mu žiadne dlhodobé poranenia.

Ob
ti
o

ranný
prrejsp

dvme

Upo
denie

vetru
!

len

meď
o

sobuje  

spô
rej Sp 

nie
:

zor
ne
podráž

očí.
 

vajte

ouží
Nep

proti

žitie
Pou

oso

dospelou
bou.



Doplň nasledujúce slová na voľné miesta v texte.

skupinách hustým 

neprekvapilineutekajte

pobytové znaky

prespiazápach

nepribližujte

1. K medveďovi sa nikdy  ________. 

2. Na turistiku chodievajte v ________.

3. Rozprávajte sa, aby ste medveďa ________ .

4. Všímajte si  ____________. Počúvajte okolie.

5. Nevybočujte z  ____________ .

6. Vyhýbajte sa  ________ porastom.

7. Vyhnite sa miestam, z ktorýchsa šíri ________ . 

8. Nenechávajte zvyšky potravy a ________ v prírode.  

9. Ak vidíte medveďa, ________. 

10. Zimné obdobie medvede ________.

odpadky

turistického chodníka

Čo ste sa naučili?

o ľuďoch

Všetko

o medveďoch

Chceli by ste sa o medveďoch 

Napíšte nám svoje otázky

 tanap@sopsr.sk.

dozvedieť viac?

na našu e-mailovú adresu

Spoznajte život medveďov



http://tanap.sopsr.sk/
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