
 

 

Aktivita                    USILOVNÍ MRAVČEKOVIA 

 
Autor:  ALENA KOŠÍKOVÁ, MATERSKÁ ŠKOLA, KREMNICA 

  
Cesta na kurikulum:  
 

PREDMET VEK DETÍ TEMATICKÝ CELOK 

Ľudia 5-6 ročné deti • Kde bývam 

Kultúra 5-6 ročné deti • Môj dom 

Príroda 5-6 ročné deti • Moje okolie 

 
Minutáž: Edukačná aktivita – 60 minút, priebežné pozorovanie 
 
Potrebujem: Krabice od tetrapakov, novinový papier, farebný papier, 
nožnice, fixky, lep, kartón, časopisy, piktogramy – označenie miestností 
v dome, prírodný materiál (konáriky, slamky, kamienky, šušky), špagát, 
relaxačná hudba – Tíško počúvaj – lesná prechádzka, CD My sme smelí 
mravčekovia 
 
Provokačná myšlienka: Vedia deti posúdiť, čo škodí ich obydliu, prečo sa 
zničil domček mravčekov? Dokážu aj samé navrhnúť vhodný domček pre 
seba a zvieratká? 
 
Krok po kroku  

Chytil som motýľa – uhynul mi, odtrhol som kvietok – zvädol mi. 
Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale iba 
srdcom.“ 

1. Porozprávajte deťom príbeh o veľkej mravčej rodine, ktorá sa zišla na 
kraji lesa pod veľkou muchotrávkou, tá ich chránila pred slnkom, 
dažďom. Zišli sa tu kvôli mnohým problémom, ktoré v mravenisku 
nastali. 
- pýtate sa detí aké problémy mohli mať mravčekovia 
- nechajte im priestor na vyjadrenie vlastných myšlienok, veľká 

mravčia rodina sa zišla preto, aby preskúmali zničenie mravčieho 
mesta, ktoré zavinil človek tým, že si zamenil mravenisko za 
smetisko 

- zistite u detí spôsob znečistenia (o aký druh odpadu mohli ísť), 
pomôžete mravčekom nájsť nové miesto na stavbu mraveniska 
aby bolo v bezpečnom, čistom prostredí? Zahrajte sa s deťmi na 
staviteľov. 

2. Deti rozdelíte na 3 skupiny: 
1.skupina: pracujte s krabicami tetrapakov, ktoré deti oblepia 
novinovým papierom, nalepia okná, dvere, strechy do okien kvety. 
2. skupina: pripravte si dom z kartónu, v ktorom budú viditeľne 
označené jednotlivé miestnosti ( obývačka, kuchyňa...) úlohou detí 
bude v časopisoch vystrihnúť zariadenie do miestnosti a správne ich 



 

 

umiestniť pod daný piktogram, môžu si nakresliť aj  vlastné obrázky. 
Deti budú navrhovať svoj dom na šnúrkovej tabuli.  (viď. príloha č. 1) 
3. skupina : pracujte s prírodným materiálom, z ktorého vytvoríte 
mravenisko – viď. príloha č. 2, počas práce pustíte deťom hudobnú 
nahrávku – „My sme smelí mravčekovia“  

3. Po ukončení prác rozdajte deťom kus špagátu z ktorého si na koberci 
urobia svoj vlastný dom, pohodlne, uvoľnene si v ňom ľahnú. 

            Pustíte im relaxačnú hudbu, doplnenú textom – príloha č. 3 
4. Na záver zistite u detí pocity – či sú z práce unavení, ako sa cítili vo 

svojich domčekoch. 
5. Aktivita pokračuje na pobyte vonku priamym pozorovaním. 

  
 

Prílohy 
 

Sme unavení, telo máme ťažké ako z olova. Aj vy cítite aké je ťažké. 
Celé telo je ťažké. Cítime sa pokojne a unavene, je nám príjemne 
teplo. Telo máme prehriate, krásne teplé, sme úplne pokojní, 
uvoľnení. Cítime sa príjemne, ale mravčekovia nemohli dlho 
oddychovať, pokračovali v stavaní. 
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