
 

 
Aktivita:         KRUHY ŽIVOTA 
 
Cesta na kurikulum:  
 
TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY 

Príroda  MŠ • Význam prírodného prostredia 
• Ochranárske postoje k prírode 

  
Minutáž: 10 minút 
 
Potrebujem: minimálne 4 kruhy 
  
Provokačná myšlienka: V úvode deťom jednoduchou formou vysvetlite problém 
rozširovania miest na úkor prírodného prostredia: Počet ľudí na planéte Zem sa neustále 
zväčšuje. A keďže je nás viac a viac, potrebujeme aj viac priestoru pre naše zväčšujúce sa 
mestá a dediny, rozvoj ciest a nové výstavby závodov, hypermarketov atď. Kde získava 
človek ďalší priestor pre svoje stavby? V prírodnom prostredí, ktoré však patrí niekomu 
inému – divo žijúcim živočíchom a divo rastúcej vegetácii – tu majú svoj domov. 
 
Krok po kroku:  
1. V hracom priestore si rozložte kruhy – kruhy života, ktoré znázorňujú lesný ekosystém 

(prípadne pôdny, lúčny, močiarny ekosystém atď.). 
2. Všetky deti okrem jedného si určia aký druh lesného zvieratka budú predstavovať. 

Menším deťom pomáhajte s určením jednotlivých druhov, najmä ak sa na začiatku 
vyčerpajú názvy tých najznámejších druhov.  

3. Lesné zvieratká vstúpia do kruhov – lesa. V jednom kruhu – lese, žijú 2 až 4 lesné 
zvieratká (v závislosti od  veľkosti kruhu).  

4. Dieťa alebo deti, ktoré ostali mimo kruhov, predstavujú ľudí žijúcich v meste, ktorí majú 
na starosti rozvoj mesta a nemajú príliš záujem o zachovanie týchto 4 lesov 
rozkladajúcich sa v blízkosti mesta. Teraz majú za úlohu vymyslieť také aktivity človeka, 
ktoré budú mať za následok zničenie týchto lesných ekosystémov, napr. prvá aktivita 
bude zameraná na rozvoj cestnej siete, krížom cez prvý les postavíme diaľnicu. Tým sa 
les zničí a všetky zvieratá, ktoré žili v lese, musia utiecť do zostávajúcich lesov. Ďalšími 
aktivitami môže byť výstavba skládky odpadov na mieste druhého lesa, výstavba nového 
hypermarketu na mieste tretieho lesa. Vždy sa vyhnané zvieratká presúvajú do 
zostávajúcich lesov, až nakoniec ostane jeden. Všetky zvieratká sú nakoniec prinútené 
žiť v poslednom lese.  

5. Na záver dávajte deťom – zvieratkám, otázky: Ako sa cítite na takom malom priestore? 
Máte tam dostatok potravy? Máte tam pokoj a ticho na vychovanie vašich mláďat? Máte 
sa kde skryť pred dravcami? a pod. Aj takto môžu deti precítiť problém mnohých druhov 
živočíšnej a rastlinnej ríše, ktorým nenávratne miznú domovy v dôsledku znečistenia, 
masovej turistiky, výstavby miest, rozširovaním cestnej siete atď. Zároveň sa aj človek 
ochudobňuje o zelené plochy v blízkosti miest, čo zhoršuje mestské životné prostredie vo 
všetkých oblastiach života dospelých aj detí. 
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 MŠVVaŠ SR odporúča školám zapojiť sa do školského programu Ekologická stopa 


