
 

 

Aktivita   „Ako zvieratkám v lese pomohol drak Ekodrak“ 

 
Autor:  DARINA  MÁŠIKOVÁ, MŠ JENISEJSKÁ 24, KOŠICE 04012 

 
Cesta na kurikulum:  
 

PREDMET VEK DETÍ TEMATICKÝ CELOK 

Príroda 3 – 4 ročné. • Ochranárske 
postoje k prírode 

Ľudia 3 – 4 ročné. • Triedenie odpadu 

 
Minutáž: 60 minút 
 
Potrebujem: PWP prezentácia – zvieratá v lese /znečistený, vyčistený les/, 
vystrihnutý drak z kartónu so 4 hlavami v štyroch farbách, rôzny odpad 
/PVC, sklo, papier, škatule od mlieka, džúsu, konzervy/, farebné kruhy  
/červený, zelený, modrý, žltý/, lepidlo, kniha Piesne, hry a riekanky ... 
 
Provokačná myšlienka: Naša zem bez nás môže existovať, ale my bez 
čistého vzduchu, čistej vody, okolitej prírody a živočíchov  byť nemôžeme.  
Len my sami  sa musíme postarať, aby sme si našu Zem a jej dary chránili. 
 
Krok po kroku  
1. Sledovaním PWP prezentácie na interaktívnej tabuli uveďte deti do deja 

o zvieratkách, ktorým zlí ľudia znečistili les, ale priletel k ním drak 
Ekodrak a zavolal na pomoc aj deti z materskej školy, ktoré im pomohli 
roztriediť odpad a odniesli ho do kontajnerov na to určených. 

 
2. Deti po vypočutí príbehu budú mať za úlohu roztriediť odpad do 

farebných kruhov /červený, žltý, zelený, modrý/ s pomocou učiteľa. 
 
3. Deti rozdeľte do štyroch skupín, každej skupine prideľte farebnú hlavu 

draka, ktorú budú mať deti za úlohu vyzdobiť takým odpadovým 
materiálom, akej farby je hlava / táto aktivita sa výborne realizuje v 
spolupráci s rodičmi v tvorivých dielňach/. 

 
4. Po dokončení práce pripojte k telu draka všetky štyri hlavy, zhodnoťte 

spoločne s deťmi ako sa vám drak páči, čo sa Vám vydarilo najlepšie, 
vyjadrite svoje  pozitívne pocity zo vzájomnej  spolupráce a z prítomnosti 
rodičov na aktivite. 

 
Na záver si ešte raz zopakujte, aká farba patrí jednotlivým druhom odpadu 
a  vytvorte veľký kruh okolo draka. Spoločne si zaspievajte pieseň 
„Zázračné koleso“. 
 
 



 

 

Prílohy: 
 
Text piesne:  
Do kolečka, do kolesa chytil sa dub topoľa. 
Chytili sa stromy z lesa do kolečka dokola. 
Pridali sa k ním aj kvety, aj zvieratka z okolia. 
Ba aj deti všetkých pleti, spievali si dokola. 
 
Fotodokumentácia: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


