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„Zemi nedědíme po předcích, 
nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“ 

 - Antoine de Saint-Exupéry. 
 

„Nejlepší lekce – je ekologické vzdělávání, 
je jedno, zda čtete nebo počítáte 

s ohleduplností na degradaci Země “ 
- Irena Oksińska 

 
Úvod 

 
Prostředí, ve kterém žijeme, se zhoršuje alarmujícím tempem. V mnoha zemích 

po celém světě jsou k zastavení tohoto procesu přijata různá opatření. Postupný 
přístup spočívá v informování naši společnosti o této problematice. Znečištění ovzduší, 
půdy, vody nebo lesů silně ovlivňuje náš život a fungování našich dětí. Pojďme tedy 
analyzovat roli našich dětí a zároveň provádět významné změny v našem zničeném 
prostředí. Jsme ti, kdo podnikají různé kroky pro naše potomky a chtějí jim vrátit 
„vypůjčenou zemi“ v dobrém stavu. 

Kdy máme vlastně zahájit ekologickou výchovu detí? Upřímně řečeno, neměli 
bychom je vědomě informovat, měli bychom od samého začátku postupovat velmi 
sugestivně, dávat jim dobrý příklad, který by měli následovat, a tím zvyšovat jejich 
ekologické povědomí. Naše děti by si měly být vědomy ekologických problémů a měly 
by vědět, že jsou neoddělitelnou součástí přírody. Dobré návyky, které musíme vštípit 
starším generacím, by měly být pro naše potomky něčím přirozeným. V tomto procesu 
hraje předškolní vzdělávání zásadní roli. Pedagogický sbor předává základní ekologické 
znalosti a upevňuje je u detí. Probuzení touhy po znalostech, porozumění a zvědavosti 
představují hlavní cíl výše uvedených institucí. Jan Frątczak (polský pedagog, výzkumný 
pracovník a vědec, který se ve svých publikacích zaměřuje na ekologické problémy) 
vnímal ekologickou výchovu jako rozšiřování znalostí, praktických a teoretických 
dovedností a rozvíjení citlivosti a emocionální ochoty jednat ve prospěch ochrany 
životního prostředí. Ryszard Więckowski věřil, že „zvědavost světa je předpokladem 
účinnosti environmentální výchovy. Vnějším příznakem této zvědavosti jsou otázky 
dětí zaměřené na jejich okolí“ (Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Varšava 1993). 



 

 

 

Jak uvádí Jean Piaget, předškolák se vyvíjí prostřednictvím aktivního kontaktu se 
svým prostředím, konkrétněji prostřednictvím: 

 zážitků, 
 dojmů, 
 smyslů a vjemů, 
 emocí. 

 
Shrnuto - vše, co je zaměřeno na aktivity, přispívá k růstu předškolních dětí. V učebních 
osnovách tedy můžeme číst, že předškolní zařízení „podporuje vícefaktorovou činnost 
dítěte vytvářením vhodných podmínek, pro podporu získávání zkušeností ve fyzickém, 
emocionálním, sociálním a kognitivním kontexu“. Předškolní osnovy rovněž 
předpokládají „vytvoření podmínek umožňujících bezpečné a nezávislé poznávání 
přírody dětmi, zároveň stimulací růstu citlivosti a seznámením s normami a hodnotami 
orientovanými na životní prostředí, které jsou vhodné pro jejich vývojovou fázi.“ 
(podstawaprogramowa.pl/Przedszkole; informace získané od zástupců partnerských 
zemí). 

 

Cíle předškolní ekologické výchovy 

 

Abychom vychovali pro-ekologického člověka, měli bychom své děti správně 
vést, a důsledkem toho oni samy podniknou kroky zaměřené na ochranu životního 
prostředí v budoucnu. Denní předškolní rutina zahrnuje proekologické činnosti, které 
by děti měly provádět automaticky, jako je obvyklé mytí rukou. Hlavním cílem 
předškolní ekologické výchovy je formovat návyky zaměřené na ekologické myšlení a 
jednání. 

Úkoly a povinnosti předškolních zařízení v rámci environmentální výchovy: 

 vytváření podmínek / situací, které podporují rozvoj návyků a chování 
a povedou k samostatnosti,  
péči o vlastní zdraví, fyzickou aktivitu a bezpečnost, včetně 
bezpečnosti silničního provozu, a vytvoření podmínek umožňujících 
bezpečné a nezávislé zkoumání přírody u dítěte které současně 
stimuluje růst citlivosti na seznámení s normami a hodnotami 
orientovanými na životní prostředí, které jsou vhodné pro jejich 
vývojovou fázi; 



 

 

 

 podpora vícesměrné činnosti dítěte vytvářením vhodných podmínek, 
které podporují získávání jejich zkušeností ve fyzickém, emocionálním, 
sociálním a kognitivním kontextu; 

 spolupráce s matkami / otci, v různých prostředích, organizacemi a 
institucemi uznávanými rodiči jako zdroj základních hodnot pro 
vytváření podmínek umožňujících rozvoj identity dítěte 

Informace získané od zástupců partnerských zemí a jejich zprávy jasně ukazují, že úlohy 
a odpovědnost předškolních zařízení v rámci ekologické výchovy jsou v souladu s 
polským základním vzdělávacím programem. 

 

Za účelem splnění výše uvedených úloh stojí za zmínku, že předškoláci se 
rozvíjejí hlavně multisenzorickými aktivitami a příroda poskytuje spoustu příležitostí - 
lze kombinovat klasické pozorování s poznáváním pomocí smyslů: hmatu, čichu, chuti 
a sluchu. Díky těmto podnětům si děti budují vazby s přírodou a to postupně pomáhá 
vytvářet proekologický postoj. 

 

Předškolní formy a vyučovací metody 

Aby bylo možné vhodně upravit předškolní formy a metody výuky, je třeba vzít v 
úvahu několik faktorů:  

 věk a počet dětí, 
 náplň výuky / třídy, 
 kapacita předškolního zařízení (velikost učebny, vybavení, dostupnost a 

velikost zahrady), 
 čas a místo výuky, 
 cíle, kterých chceme dosáhnout, 
 přirozený zájem dětí o dané téma nebo vzbuzení jejich zájmu / zvědavosti, 

pokud neznají obsah. 
 

Mezi často vybrané praktiky postupy ekologické výchovy uplatňované v 
předškolních zařízeních patří: 

 ekologická oblast 
* prostory v budově nebo na zahradě, kde děti mohou 
shromažďovat předměty, prezentovat a sledovat různé prvky 
 přírody, které nejčastěji shromáždily/nalezly samy 

 výlety a pobyt venku 
* každý jednotlivý výlet/pobyt venku významně souvisí s výukou 

 tematické soutěže 



 

 

 

 * soutěže mohou být organizovány v malém nebo   
 velkém měřítku; povzbuzují děti, aby čelily výzvám a   
 obtížnějším  úkolům, a tím vyvolávaly konkurenceschopnost;  
 podporují také kreativní myšlení 

 díla zaměřená na přírodu 
* tyto úkoly lze kombinovat s exkurzemi a výlety; nutí děti myslet 
si, že jsou neoddělitelnou součástí přírody a mají vliv na životní 
prostředí; tyto úkoly také rozvíjejí povědomí dětí o všech akcích 
pro společné dobro 

 hry 
 * mohou být vytvořeny učitelem za účelem dosažení   

 stanovených cílů a přilákání pozornosti dětí k podstatě   
 vyučovacího předmětu diskutovaného s učitelem 

 hudební a kinestetické činnosti 
 * hrají základní roli při uspokojování potřeby pohybu; 
 pomáhají dětem poznat jejich vlastní těla; učí děti 
 rozpoznávat zvuky přírody 
 malá divadla - zážitkové vzdělávání 

 * pomáhají dětem, aby byly citlivější na zobrazené scény;  
 velmi podporují verbální a neverbální komunikaci 

 
V současné době se každý pedagog zaměřuje na fyzickou aktivitu dětí, 

která zůstává v souladu s jejich povahou. Tří nebo šestileté děti potřebují 
pohyb, svobodu, dobrý příklad, rychle se měnící aktivity, aby si udrželi zájem o 
úkol, nebo venkovní hru. Aktivační metody se běžně používají pro práci s 
batolaty a dětmi, které jsou zvyklé přijímat spoustu podnětů současně. 
Hlavním cílem výše uvedených metod je využití spontánnosti a připravenosti 
věnovat se různým aktivitám nejen pro celkový rozvoj dětí, ale také pro 
získávání nových dovedností, zejména praktických pro rozšiřování znalostí a 
zvyšování povědomí. Díky aktivním metodám si děti dokážou bez námahy 
zapamatovat hodně (dokonce až 90%, jak naznačují výsledky studií). 
 
Jaké podmínky by měly být splněny při práci s malými dětmi, aby se zvýšila 
jejich kreativita, aktivita a především jejich otevřenost novým aktivitám? 

 

Dítě se bude aktivně účastnit výuky, když: 

 zná a rozumí účelům výuky - je obtížné někoho motivovat k úsilí, 
pokud neví, jakému účelu toto úsilí slouží, 
 cítí se v bezpečí a jejich základní potřeby jsou uspokojeny - děti 

se nejlépe soustředí na hodiny, když fyzické potřeby jsou 



 

 

 

uspokojeny, nechtějí chodit na toaletu, jsou uvolněné a mohou 
si předtím volně hrát, 

 dostane zpětnou vazbu ve formě komentářů, které jsou pro ně 
srozumitelné, a pokud nejsou kritizovány za nesprávnou 
odpověď a učitel na jejich emoce reaguje správným 
porozuměním a přijetím 

 cítí se oceněno, a cítí, že je jeho názor důležitý (např. Při 
rozhodování ve skupině), 

 buduje jeho sebeúctu a je se svou prací spokojeno (během 
vyučování). 

 

Nejčastěji aktivní metody zahrnují: 

 

Aktivita 

Kreativita předškoláků se projevuje různými formami jejich činnosti. Úlohou učitele je 
vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj tvůrčích talentů dětí. 

Výchova hrou 

To je motto, které zahnuje spoustu aktivních metod. Spočívá ve vytváření příznivých 
podmínek a vzdělávacích situací pro získávání nových znalostí, dovedností a ve 
formování postojů v souladu s předpokládanými cíli. Umožňuje také dosáhnout dříve 
definovaných úrovní výsledků. Aby bylo možné správně implementovat předpoklad 
vzdělávání hrou, je třeba skupinu vhodně připravit a vzít v úvahu několik pravidel: 

o princip dobrovolnosti - děti se účastní jakékoliv hry dobrovolně (nenuceně), 
o během hry mohou děti komunikovat verbálně i neverbálně, 
o emoce všech účastníků jsou cenné, 
o děti se vyhýbají konkurenci, zaměřují se na spolupráci, 
o Princip „tady a teď“ - je třeba přizpůsobit metodu aktuální situaci. 

 

Muzikoterapie a rytmická hra 

Mezi metody, které vycházejí z různých forem hudební činnosti, patří: 

o zpěv, 
o hra na hudebních nástrojích, 
o vývoj a vyjádření pohybem (tleskání, dupání, skákání). 



 

 

 

Tuto metodu lze použít v individuální i ve skupinové práci, protože děti mají radost z 
hudby a rozvíjejí jejich hudební nadání. Poskytuje jim také sebevědomí, vnímavost a 
uspokojuje přirozenou potřebu dětí po pohybu a sebevyjádření. 

Drama 

Je to běžně používaná a široce rozšířená aktivní metoda umožňující sebepoznání. Dítě 
hraje určitou roli, vyjadřuje se, překonává překážky, učí se být samostatným, rozvíjí 
kreativitu a získává zkušenosti. Mezi nejoblíbenější dramatické techniky patří: 

*drama, 

*malá loutková divadla, 

* Čínská malá stínová divadla, 

*pantomima. 

Umělecké vyjadření 

Umělecký projev je jednou z nejčastěji používaných technik v mateřských školách. 
Tato uklidňující technika pomáhá rozvíjet manuální dovednosti, představivost a 
zrakově-motorickou koordinaci dítěte. Mezi nejčastěji používané techniky patří: 

o kresba (pastelkami, svíčkou, voskovkami, křídami), 
o malování (akrylovými barvami, vodovými barvami, vlhčenými ubrousky, 

inkousty, temperky) na karton, fólii, lepenku, ručník, papír atd.), 
o výstřižky / vykrojky (z pestrobarevných papírů, skládaného / lisovaného 

hedvábného papíru, novin, barevných / malovaných listů), 
o tvarování (z plastelíny, modelovací hmoty, Play-Doh, solné hmoty, keramické 

hmoty, sádry, papíru atd.). 

Umělecké techniky pomáhají batolatům, kojencům a dětem vyjádřit se, zvláště když 
nejsou zdatné v komunikaci. Taková pracovní metoda motivuje předškoláky ke 
kreativnímu myšlení a překonávání vlastních těžkostí. Díky tomuto přístupu se malé 
děti mohou naučit plánovat a rozhodovat se. 

Didaktické hry 

Didaktické hry podporují pozitivní atmosféru k dokončení daného úkolu. Mezi 
nejoblíbenější vzdělávací hry patří: 

o slovní hádanky, 

o křížovky, 

o rébusy, říkanky, 

o deskové hry. 



 

 

 

Hry pro vzdělávací účely zahrnují kreativní myšlení, podporují aktivní řešení 
problémů, povzbuzují účastníky ke komunikaci, hraní a zábavě. 

Brainstorming 

Tato metoda je také považována za „továrnu nápadů“ nebo Osbornovou metodou. 
Jedná se o techniku řešení problémů, při které se usiluje o nalezení závěru pro 
konkrétní problém shromážděním seznamu nápadů spontánně přispěných jeho členy. 
Při výměně konceptů je důležitým faktem, že „každý nápad je dobrý“ - v počáteční 
fázi. V pozdější fázi jsou všechny myšlenky klasifikovány podle stanovených kritérií a 
poté jsou vybrány ty nejlepší, které pomůžou problém vyřešit. Tato metoda umožňuje 
dětem rozvíjet fantazii, zve je, aby kreativně uvažovaly, stydlivé a zdrženlivé děti 
dostanou prostor a příležitost mluvit na veřejnosti mohou se stát odvážnějšími (když 
jsou všechny nápady přijaty, děti se nebojí, že jejich budou odmítnuty nebo 
zesměšňovány). 

 

Případová studie 

Zahrnuje detailní, důkladné a podrobné prozkoumání konkrétního případu nebo 
události. Děti jsou vedeny učitelem tak, aby hledaly alternativní řešení. Díky této 
metodě musí účastníci využít své dovednosti a zkušenosti v nových podmínkách nebo 
při přijímání příslušných rozhodnutí. 

 

Simulace 

Ideální metoda stimulující předškoláky. Děti simulují některé aktivity v kontextu 
skutečného života. Tento vzorec děti skutečně používají, když se snaží napodobit 
dospělé, takže se z něj stává přístup „opice vidí, opice dělá“ (proto je osobní příklad 
učitele tak důležitý). 

Klasické metody, které jsou efektivnější při práci s předškoláky, vycházejí z: 

 akce (to znamená umožnit dětem získávat nové zkušenosti nebo poznávat 
přírodu, vytvořit prostředí pro výuku v mateřských školách, povzbuzovat děti, 
aby konaly, opakovaly některé nově zavedené aktivity k jejich vylepšení, k 
posílení postojů) 

a 

 pozorování (to znamená prezentovat jednotlivcům / vzory k pozorování, 
sledovat chování dospělých, prožít formou umění: grafiky, obrázků, komiksů) 

(M. Kwiatkowska). 



 

 

 

Výše uvedené metody přitahují předškoláky, jejichž vývojová fáze umožňuje nejlépe si 
pamatovat jak konat, a na co často zapomínáme nebo ignorujeme, co mohou 
odpozorovat z chování dospělých (osobní ztělesnění učitele). Při výběru metod k 
dosažení předpokládaných cílů tedy můžeme klást zvláštní důraz na akci. 

 

Projekt Eco Superhrdina 

 

Projekt Eco Superhero koordinuje polská nadace Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju 
(nadace „Zóna inspirace a rozvoje“) a je realizován ve spolupráci s slovenskou 
oragnizaci SYTEV a maďarským Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület 
(Zelená Zóna). Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí předškolních dětí v oblasti 
ekologických problémů a vybudovat dobré, proekologické návyky. 

Přímou cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku. 

Hlavní cíle projektu: 

1. Zvýšení povědomí o místních a globálních problémech životního 
prostředí u dětí předškolního věku. 

2. Vzdělávání a zdokonalování regionálních strategií v oblasti ochrany 
životního prostředí, změny klimatu a udržitelného rozvoje. 

3. Formování a posilování proekologických postojů a sdílené odpovědnosti 
životního prostředí. 

V souladu se specifickými cíli dítěte: 

1. třídí odpad v souladu s pokyny; připomíná to jejich rodině / příbuzným; 
2. všimne si a popisuje rozdíly mezi zničeným předmětem (který by měl být 

vyhozen) a opravitelnými věcmi, aby bylo možné jej znovu použít; uvádí 
příklady recyklace; 

3. rozlišuje všechny hrozby plynoucí z elektrárny na fosilní paliva; uvádí příklady 
obnovitelných zdrojů energie; 

4. popisuje souvislosti mezi jednotlivými přírodními prvky a údržbou ekosystému; 
respektuje přírodu; pomáhá zvířatům v zimě; 

5. chápe dopad lidské činnosti na faunu a flóru v mořích a oceánech; zdůrazňuje 
význam korálového útesu pro podmořský život. 

 

Plnění úkolů projektu prostřednictvím aktivit 

 



 

 

 

 Hlavním výstupem projektu je komiks. Skládá se z pěti epizod. Každá část 
pojednává o konkrétním ekologickém problému, který smysluplně ilustruje dopad 
lidské činnosti na okolní prostředí. 

Témata: 

1. Nakládání s odpady a třídění 
2. Nulový hlad a zodpovědná konzumace 
3. Čistá energie 
4. Ochrana přírody 
5. Změna klimatu a život pod vodou 

 

 Hlavními hrdiny každé epizody jsou dva elfové – žijíci v lese, kteří si všimnou 
vlivu lidské činnosti, rozvoje průmyslu nebo spěchu městského života na životní 
prostředí. Elfům radí Wise Oak (Moudrý Dub)-humanoidní strom, který je jejich 
poradcem - pomáhají lidem, obyvatelům měst, uvědomit si veškerá nebezpečí 
vyplývající ze zhoršování životního prostředí. Hrdinové také místním ukazují, jak 
mohou změnit své chování. 

 

  

Příklad plánu lekce 

Téma: Nakládání s odpady 

Specifický cíl: 

1. Dítě třídí /odděluje odpad v souladu s pokyny. Připomíná to jejich rodině / 
příbuzným. 

Navrhované činnosti: 

a) Děti se učí zpívat tematickou píseň o třídení odpadu (učitel může využít volné 
internetové zdroje, jakékoli hudební aplikace nebo vlastní sbírku). 

b) Děti se seznamují s komiksy. Učitel je přečte. Poté skupina mluví s učitelem o 
lidském chování a elfech. Předškolní děti mohou volně odkazovat na své vlastní 
zkušenosti s tříděním odpadu a péči o společný domov - planetu. 

c) Fyzická hra „Jsem elf, čistím les“ - děti pobíhají po místnosti a předstírají, že 
jsou elfové. Když učitel řekne např. „Elfové zametají listy“ / „Elfové 
rozmačkávají plastové láhve“, udělají to a pak začnou znovu pobíhat. 

d) Učitel předvede barvy kontejnerů předškolním dětem: 
o zelený, a bílý - sklo 
o žlutý - kov a plast 



 

 

 

o modrý - papír / kartón 
o hnědý - biologický odpad 
o černý - smíšený odpad / odpad z potravin 

Báseň o segregaci odpadu: 

 

Třídit odpad zkuste také, 
a uvídíte jak je to snadné, 

Do zelené nádoby patří sklo, 
Do modré papír – tak do toho. 

Potravinové zbytky házej do hnědé nádoby, 
Žlutá je pro nepotřebné plasty a kovy. 

Černá nádboba patří komunálnímu odpadu, 
Třiďte odpad je to dobré pro naši Planetu 

Musíme hned začít, nebo bude pozdě  
nemůžeme čekat, tak na to rychle skočme 

Zachraňme planetu, bude za to ráda, 
I ona potřebuje svého kamaráda. 

 

e) Nakládání s odpady a jejich třídění. Učitel připraví nějaký odpad (papírovou 
roličku toaletního papíru/ubrousky, noviny, listy papíru, jogurtové krabičky, 
plastové lahve, pytlíky, malé sklenice, kovové uzávěry, plastové zátky / kovové 
zátky, slupky z banánů a z jablek, opařené, očištěné vaječné skořápky), které 
děti vloží do označených nádob na odpad. Pokud ve třídě nejsou žádné 
kontejnery, doporučujeme si je obstarat a vzdělávat děti podle pravidla 
„Myslíme globálně, jednáme lokálně“. Učitelé dětem připomínají každodenní 
třídění odpadů. 

f) Akce / malé ekologické kampaně zaměřené na větší informovanost 
společnosti. Předškoláci mohou vytvořit plakát obsahující jejich umělecká díla 
a chytlavý slogan o třídění odpadu. Během procházky mohou plakát pověsit 
poblíž kontejnerů na odpad. 

 

Formy a metody používané během aktivit: 

 učení se vykonanou aktivitou; 

 * ve skupině při zpěvu nebo hře; jednotlivě při třídění předmětů  nebo při 
uměleckých aktivitách a pracovních nebo výtvarních činnostech  

 pohyb a zpěv (píseň o třídení odpadu); 



 

 

 

  učení se básně; 
 způsob prohlížení (M. Kwiatkowska): předškoláci se seznamují s komiksem, 

barvami nádob na odpad a druhy odpadu; 
 aktivní metody (M. Kwiatkowska): učitelé zvyšují aktivitu dětí během hry 

„Jsem elf, čistím les“; cvičení (třídení odpadu, učení se básně). 


