
 

 
Aktivita:         PREČ S NÍM ... 
 
Cesta na kurikulum:  
 
TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY 

Príroda  MŠ 
• Krásy prírody 
• Hodnotenie prírodného prostredia 
• Ochranárske postoje k prírode 

  
Minutáž: 1vyučovacia hodina 
 
Potrebujem: papier formátu A1 alebo A0, rôzne reklamne letáky, časopisy, prírodniny, 
lepidlo, nožnice, fixky 
  
Provokačná myšlienka: „Kde bolo tam bolo, bol les, v ktorom si nažívali zvieratá a rástli asi 
tie najkrajšie kvety na Zemi. Cez les tiekli krištáľovo čisté bystriny, ktoré prekypovali životom. 
V tomto raji na Zemi vládla dobrá víla čistoty, každé ráno sa prechádzala po svojom 
kráľovstve a kochala sa jeho krásou. No, raz keď les bol oblečený v jesenných šatách, keď 
stromy hrali všetkými farbami, do lesa prišla na svojom koči plnom odpadu zlá víla, ktorá so 
škodoradostným smiechom precválala po všetkých lesných chodníkoch. Sprevádzaná 
hrmotom voza víla z lesa odišla, no zajala dobrú vílu čistoty, čím zobrala z lesa všetku krasu 
a šťastie. Lesné bystriny a lúky boli plné odpadu. Život sa z nich strácal...“ 
 
Krok po kroku:  
1. Pred začatím aktivity si nakreslite na papier les, do ktorého polepíte obrázky z 

reklamných letákov a časopisov (obrázky, ktoré reklamujú rôzny tovar, budú v lese 
predstavovať odpad, les doplňte aj obrázkami zvierat a lesnými plodmi, ktoré ste si už 
predtým zaobstarali).  

2. Deti usaďte na zem do kruhu a prečítajte im krátku rozprávku o lese. 
3. Vyzvite ich, aby les zachránili. Deťom rozdajte fixky, aby nimi prečiarkli to, čo v lese 

nemá byť a krúžkom označili to, čo do lesa patrí. 
4. S deťmi rozprávajte ako môže odpad prírode uškodiť. Rozprávanie môžete doplniť 

informáciami o prírodninách, ktoré ste do lesa vložili a o význame lesa. 
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 MŠVVaŠ SR odporúča školám zapojiť sa do školského programu Ekologická stopa 


