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ОБРАЗОВНЕ 
АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ



Надомак Бајине Баште, 
река Дрина својим током 
грли једно од најбогатијих 
шумских подручја 
Европе – НАЦИОНАЛНИ 
ПАРК ТАРА. Добро дошли! 
Пробудићете истинског 
љубитеља природе у себи 
када дођете до једног од 
Центара за посетиоце на Тари, 
препустите се поузданом тиму 
наших стручних водича и кренете 
у откривање природе.БАЈИНА БАШТА

Овде започиње прича у којој сте ви 
главни јунаци: геолози, археолози и 
природњаци – истраживачи шума, ретких 
биљних врста и животињског света. 
Истражите интересантне поставке у 
Центру за посетиоце, које ће удахнути 
живот наставним садржајима и сликама 
из уџбеника. Искористите прилику да 
ослушнете и упоредите хук велике Дрине 
и најкраће реке у Србији, реке Врело, са 
надимком Година због дужине од 365 м. 

МИТРОВАЦ
Ако сте расположени да откривате трагове 
животиња, ослушкујете тајни језик биљака, 
упоредите распон крила сурог орла и својих 
руку, Митровац на Тари је право место. 
Постаните детективи у Медином кутку и 
сазнајте како живи мрки медвед, највећи 
становник овог поднебља. Учење кроз 
игру је најбољи рецепт за напредовање! 
Проверите то у Совиној шумској учионици, 
стази универзалног дизајна* дуж које 
сви са једнаком лакоћом могу да истраже 
интерактивне садржаје и да се забаве. 
Предах је најбоље направити у Шумском 
биоскопу, а посебну драж за чула 
приуштиће чувена Тепих ливада, магично 
станиште у центру природног резервата 

Црвени поток. Маштајте и опустите се, 
испуните плућа свежим ваздухом крај 
језера Заовине, а надомак њега оживите 
тренутак открића Панчићеве оморике. Све 
радозналце спремно чека динамична стаза 
ка најлепшем видиковцу Бањска стена. У 
стопу са искусним домаћинима, стручним 
водичима, безбедно се успните до тачке 
са које се најбоље види величанствена 
Дрина и посматра лет птица над језером 
Перућац. Опустите се и уживајте јер су 
ваши водичи изванредни познаваоци Таре 
и њених врста, од Панчићевог скакавца 
до дивокозе, као и краљеви вештина 
сналажења у природи!

* Стазе унивезалног дизајна прилагођене су особама са инвалидитетом. 



КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ
Калуђерске баре су место које нуди понешто 
за свакога. Трим стазе под крошњама високих 
белих борова ће вас размрдати и припремити 
за нове походе. Док пролазите шетном стазом 
Јаревац, можете да упознате разнолике 
житеље пространих ливада и шума Таре. 
Обавезно завирите у њихове скривене домове, 
а потом размените утиске под кровом летње 

Наши образовни програми и материјали развијени 
су у складу са савременим тенденцијама у области 
образовања и исходима које желимо да постигнемо. 
Екскурзије, рекреативни садржаји или реализовање пројектне 
и амбијенталне наставе тиме добијају нову димензију, а развој 
компетенција ваших ученика неће изостати. 

учионице. Одморите очи посматрајући 
природу са видиковца Црњесково или 
уживајте у миру којим исијавају оближњи 
Манастир сабора српских светитеља и 
Рача, где и дан-данас провејавају тајне о 
чувању Мирослављевог јеванђеља. Авантуру 
додатно освежите посетом врелу Лађевац и 
осетите под прстима додир најчистије воде и 
најмекше маховине.

Национални парк Тара је 
чувар ретких и угрожених 
биљних и животињских 
врста. Кроз наше 

програме и приступ, који 
подразумева непосредно 
искуство и практичан рад, 
деца се упознају са тим 

како становници различитих 
станишта живе и како стварају и 
одржавају хармоничне односе, 
а шумски бонтон ће им помоћи 
да схвате како да те односе 
поштују и чувају. Сваке године 
организујемо „Камп младих 
чувара природе“, јединствен 
образовни програм намењен 
основношколцима расположеним 
за незаборавно дружење и 
развијање вештина живљења у 
складу са природом. 



Образовни програми и материјали развијени су у сарадњи са WWF Adria.

Активности спроводимо током целе године, а ви 
изаберите да ли ће ваш боравак трајати неколико дана 
или неколико сати. Обратите нам се путем телефона или 
имејла ради пријављивања за посете са образовним 
програмом, како бисмо сарађивали на обострано 
задовољство. 

Контакт: 
031/863-644
office@nptara.rs i visit@nptara.rs
https://www.nptara.rs

Видимо се!

Нека ваша авантура на Тари започне у 
једном од поменутих

Центара за посетиоце, 
у којима вас очекује тим стручних 
водича који ће вашу посету учинити 
незаборавном и успешном.


