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Nededíme zem od našich predkov, 

ale požičiavame si ju od našich detí.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

„Najlepšie ponaučenie – je environmentálna výchova. 

Nezáleží na tom, či čítate alebo počítate 

s ohľadom na degragáciu Zeme“ 

-Irena Oksinska 

 

 

Úvod 

Prostredie, v ktorom žijeme, sa alarmujúcim tempom zhoršuje. V 

mnohých krajinách na celom svete sa prijímajú rôzne opatrenia na zastavenie 

tohto procesu. Postupný prístup spočíva v oboznámení spoločnosti s týmto 

problémom. Znečistenie ovzdušia, pôdy, vody alebo lesov silne ovplyvňuje naše 

životy a fungovanie našich detí. Takže poďme analyzovať úlohu našich detí a 

zároveň urobiť významné zmeny v našom zničenom prostredí. Sme tí, ktorí 

podnikajú rôzne kroky pre našich potomkov a chcú im vrátiť „požičanú zem“ v 

dobrom stave.  

Kedy by sme vlastne mali začať s ekologickým vzdelávaním? Úprimne 

povedané, nemali by sme ich vedome informovať, mali by sme byť od samého 

začiatku veľmi sugestívny, dať im dobrý príklad, ktorý budú následne 

nasledovať, čím by sa zvýšilo ich ekologické povedomie. Naše deti by si mali byť 

vedomé environmentálnych problémov a mali by vedieť, že sú neoddeliteľnou 

súčasťou prírody. Dobré návyky, ktoré musíme vštepovať starším generáciám, 

by mali byť pre našich potomkov niečo prirodzené. Vzdelávanie v ranom 

detstve zohráva v tomto procese zásadnú úlohu. Učitelia odovzdávajú základné 

ekologické vedomosti a upevňujú ich u detí či žiakov.Prebudenie túžby po 

poznaní,porozumení a zvedavosti je hlavným cieľom následujúcich uvedených 
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inštitúcií. Jan Frątczak (poľský pedagóg,výskumník a vedec, ktorý sa vo svojich 

publikáciach zameriava na environmentálne problémy) vnímal ekologickú 

výchovu ako rozširovanie vedomostí, praktických a teoretických zručností, ako 

aj rozvíjanie citlivosti a emočnej ochoty konať v prospech ochrany životného 

prostredia. Ryszard Więckowski veril, že "zvedavosť sveta je predpokladom 

efektívnosti environmentálnej výchovy. Vonkajším príznakom tejto zvedavosti 

sú otázky detí zamerané na životné prostredie. (Pedagogika wczesnoszkolna, 

WSiP, Varšava 1993). 

Ako uvádza Jean Piaget, predškolák sa vyvíja cez aktívnykontakt so svojím 

prostredím, konkrétnejšie prostredníctvom: 

 skúsenosti, 

 dojmom, 

 zmyslamia vnímanim, 

 emóciami. 

 

Stručne povedané - všetko, čo je zamerané na aktivity, prispieva k rastu 

predškolákov. V učebných osnovách si teda môžeme prečítať, že predškolské 

zariadenia "podporuje viacsmernú činnosť dieťaťa vytváraním vhodných 

podmienok, ktoré napomáhajú pri získavaní jeho skúseností vo fyzickom, 

emocionálnom, sociálnom a kognitívnom ohľade". Predškolské osnovy tiež 

predpokladajú "vytváranie podmienok umožňujúcich bezpečné a nezávislé 

skúmanie prírody dieťaťom, zároveň stimulujúce rast citlivosti a oboznamujúce 

ich s normami a hodnotami orientovanými na životné prostredie vhodné pre 

ich vývojové štádium." (podstawaprogramowa.pl/Przedszkole; informácie 

získané od zástupcov partnerských krajín). 
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Ciele predškolskej environmentálnej výchovy 

 

Aby sme vychovali proekologického človeka, mali by sme svoje deti 

náležite viesť a ako výsledok budú v budúcnosti prijímať kroky zamerané na 

ochranu životného prostredi. Každodenná predškolská rutina zahŕňa 

proekologické činnosti, ktoré by deti mali vykonávať automaticky, ako je bežné 

umývanie rúk. Hlavným cieľom predškolskej environmentálnej výchovy je 

formovať návyky zamerané na ekologické myslenie a činnosť. 

Úlohy a povinnosti predškolských zariadení v kontexte environmentálnej 

výchovy: 

 vytváranie podmienok/situácií, ktoré podporujú rozvoj návykov a 

správania vedúceho k nezávislosti, starostlivosť o svoje zdravie, 

fyzickú aktivitu a bezpečnosť vrátane bezpečnosti cestnej 

premávky a podmienky umožňujúce bezpečné a nezávislé 

skúmanie prírody dieťaťom, zároveň stimulovanie rastu citlivosti 

a ich oboznámenie s normami a hodnotami orientovanými na 

životné prostredie, ktoré sú vhodné pre ich vývojovú fázu; 

 podpora viacsmerovej aktivity dieťaťa vytvorením vhodných 

podmienok, ktoré podporujú získavanie jeho skúseností vo 

fyzickom, emocionálnom, sociálnom a kognitívnom kontexte; 

 spolupráca s matkami/otcami vrôznych prostrediach, 

organizáciami a inštitúciami uznanými rodičmi ako zdroj 

základných hodnôt na vytvorenie podmienok umožňujúcich 

rozvoj identity dieťaťa. 

 

Informácie získané od zástupcov partnerských krajín a ich správy jasne 

naznačujú, že úlohy a povinnosti materských škôl v rozsahu ekologického 

vzdelávania sú v súlade s poľskými základnými učebnými osnovami. 
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Za účelom splnenia vyššie uvedených úloh stojí za zmienku, že 

predškoláci sa rozvíjajú hlavne multisenzorickými aktivitami a pobyt v prírode 

poskytuje veľa príležitostí - je možné kombinovať klasické pozorovanie s 

prieskumom pomocou zmyslov: hmatu, čuchu, chuti a sluchu. Vďaka týmto 

stimulom si deti budujú väzby s prírodou a postupne to pomáha formovať 

proekologický postoj. 

 

Predškolské formy a vyučovacie metódy 

 
Aby bolo možné vhodne upraviť predškolské formy a vyučovacie metódy, je 
potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, okrem iného: 
 

 vek a počet detí, 
 účel hodiny, 
 kapacita predškolského zariadenia (veľkosť tried, vybavenie, 

dostupnosť a veľkosť záhrady), 
 čas a miesto konania hodín, 
 ciele, ktoré chceme dosiahnuť, 
 prirodzený záujem detí o danú tému a vzbudenie záujmu, ak daný 

predmet nepoznajú. 

 

Medzi často vybrané postupy uplatňované v predškolských zariadeniach v 

rámci ekologického vzdelávania patria: 

 ekologická oblasť 
* priestory v budove alebo vonku, kde môžu deti zhromažďovať, 

prezentovať a sledovať rôzne prírodné prvky, ktoré si najčastejšie 

zhromaždili / našli sami 

 

 vychádzky 

* každý jednotlivý výlet zámerne súvisí s hodinami organizovanými v 

predškolskom veku 
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 tematické súťaže 

* súťaže môžu byť organizované v malom alebo veľkom rozsahu; 

povzbudzujú deti, aby čelili výzvam a zložitejším úlohám, čím 

vyvolávajú konkurencieschopnosť; podporujú tiež tvorivé myslenie 

 

 práce orientované na prírodu 

* takéto úlohy je možné kombinovať s exkurziami a vychádzkami; 

prinútia deti myslieť si, že sú neoddeliteľnou súčasťou prírody a majú 

vplyv na životné prostredie; takéto úlohy tiež rozvíjajú povedomie detí 

o akýchkoľvek krokoch pre spoločné dobro 

 

 hry  

* môže ich vytvoriť učiteľ, aby dosiahli stanovené ciele a pritiahol 

pozornosť detí k podstate predmetu, o ktorom učiteľ učí 

 

 hudobné a kinestetické činnosti 

* zohrávajú základnú úlohu pri uspokojovaní potreby pohybu; 

pomáhajú deťom spoznávať ich vlastné telá; učia deti rozoznávať 

zvuky prírody 

 

 malé divadlá - zážitkové vzdelávanie 

* pomáhajú deťom, aby boli citlivejšie na zobrazené situácie; veľmi 

podporujú verbálnu a neverbálnu komunikáciu 

 

 V súčasnosti sa každý pedagóg zameriava na fyzickú aktivitu detí, ktorá 
zostáva v súlade s ich povahou. 

Tri alebo šesťročné deti potrebujú pohyb, slobodu, dobré príklady, rýchlo sa 
meniace aktivity, aby si udržali záujem o danú úlohu alebo hru vonku. 
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Pri práci s batoľatami a deťmi, ktoré sú zvyknuté prijímať veľa stimulov súčasne, 
sa bežne používajú aktivačné metódy. Hlavným cieľom vyššie uvedených metód 
je využiť spontánnosť a pripravenosť venovať sa rôznym aktivitám nielen pre 
celkový rozvoj detí, ale aj pre získanie nových zručností, najmä praktických, 
rozširovanie vedomostí a zvyšovanie povedomia. Vďaka aktivačným metódam 
si deti dokážu bez námahy zapamätať veľmi veľa (dokonca až 90%, ako 
naznačujú výskumné štúdie). 

Aké podmienky by mali byť splnené pri práci s malými deťmi na podporu ich 
tvorivosti, aktivity a predovšetkým ich otvorenosti novým činnostiam? 

 

Deti sa budú aktívne zapájať na hodinách keď : 

 

 budú poznať a chápať účel hodiny - je ťažké niekoho motivovať, aby 

vyvinul úsilie, ak nevie, na čo toto úsilie slúži,  

 

  sa budú cítiť bezpečne a ich základné potreby budú uspokojené - deti 
sa najlepšie sústredia na hodiny, keď sú najedené, nechcú ísť na toaletu, 
sú uvoľnené a môžu sa predtým voľne hrať, 
 

 získajú spätnú väzbu vo forme komentárov, ktoré sú pre nich 

zrozumiteľné a ak nie sú kritizované za nesprávnu odpoveď a učiteľ 

reaguje na ich emócie správnym porozumením a prijatím, 

 

 sa cítia ocenení a ich vyjadrenie pociťujú za dôležité (napr. pri prijímaní 
akýchkoľvek rozhodnutí v skupine), 
 

 si budujú sebaúctu a cítia sa so svojou prácou spokojní (počas 
vyučovania). 
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Medzi najčastejšie využívané metódy aktivácie patria: 

 

Aktivita 

Kreativita predškoláka sa prejavuje rôznymi formami ich činnosti. Úlohou 
učiteľa je vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj talentov detí. 

 

Vzdelávanie pomocou hier 

Toto je motto, ktoré obsahuje veľa aktivačných metód. Spočíva vo vytvorení 
priaznivých podmienok a vzdelávacích situácií na získanie nových vedomostí, 
zručností a formovanie postojov v súlade s predpokladanými cieľmi. Umožňuje 
tiež dosiahnuť predtým definované vývojové výsledky. Aby bolo možné správne 
implementovať predpoklad vzdelávania hrou, je potrebné vhodne pripraviť 
skupinu a zohľadniť niekoľko pravidiel: 
 

o princíp "dobrovoľnosti" – deti sa zúčastňujú na akejkoľvek hre bez 

trápenia a nútenia 

o počas hry môžu deti komunikovať verbálne aj neverbálne, 

o emócie všetkých účastníkov sú oceňované, 

o deti sa vyhýbajú konkurovaniu , zameriavajú sa na spoluprácu, 

Princíp „tu a teraz“ - je potrebné prispôsobiť metódu aktuálnej situácii. 

 

Hudobná terapia a rytmická hra 

Medzi metódy založené na rôznych formách hudobnej činnosti patria: 

o spievanie 
o hranie na hudobné nástroje 
o vývin a vyjadrenie pomocou pohybu (tlieskanie, pečiatkovanie, skákanie). 

Túto metódu je možné použiť v individuálnej aj skupinovej práci, pretože 
deťom robí radosť z hudby a rozvíja ich hudobné nadanie. Poskytuje im tiež 
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sebadôveru, senzibilizuje alebo uspokojuje prirodzenú potrebu detí pre pohyb 
a sebavyjadrenie. 

 

Divadlo 

Je to bežne používaná a široko rozšírená aktivačná metóda umožňujúca 
sebapoznávanie. 
Dieťa, ktoré hrá konkrétnu úlohu sa vyjadruje, prekonáva prekážky, učí sa 
samostatnosti, rozvíja kreativitu a získava skúsenosti.  
Medzi najobľúbenejšie dramatické techniky patria: 
 
* činohra, 
* malé bábkové divadlá, 
* malé čínske tieňové divadlo, 
* pantomíma. 
 

Umelecký prejav 
 
Umelecký prejav je jednou z najčastejšie používaných techník v predškolskom 
veku. Táto upokojujúca technika pomáha rozvíjať manuálne zručnosti, 
predstavivosť a zrakovo-motorickú koordináciu dieťaťa. Medzi najčastejšie 
používané techniky patria: 
 

o kresba (pastelom, sviečkou, pastelkami), 
 

o maľba (farbami na plagáty, vodovými farbami, atramentmi) na kartón, 
fóliu, lepenku, sklo atď.), 

 
o vyrezávanie / vystrihovanie (z farebných listov, skladaného / lisovaného 

papiera, novín, jednofarebných / maľovaných listov), 
 

o tvarovanie (z plastelíny, modelovacej hliny, Play-Doh, soľnej hmoty, 
keramickej hmoty, sadry, papiera atď.). 
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Umelecké techniky pomáhajú batoľatám, kojencom a deťom vyjadrovať sa, 
najmä keď nie sú ochotné nič povedať. Takáto pracovná metóda pomáha 
predškolákom v tvorivom myslení a prekonávaní vlastných ťažkostí. Vďaka 
takémuto prístupu sa malé deti môžu naučiť plánovať a robiť rozhodnutia. 
 

Didaktické hry 

Didaktické hry podporujú pozitívnu atmosféru pri dokončení zadanej úlohy. 
Najobľúbenejšie vzdelávacie hry zahŕňajú: 

o slovné hádanky, 
o krížovky, 
o hádanky / hlavolamy, 
o spoločenské hry. 

Hry na vzdelávacie účely zapájajú tvorivé myslenie, podporujú aktívne riešenie 
problémov, povzbudzujú účastníkov ku komunikácii, hraniu a zábave. 
 

Myšlienkové mapy (Brainstorming) 

Táto metóda sa tiež označuje ako „továreň na nápady“ alebo ako Osbornova 
metóda. Jedná sa o techniku riešenia problému, kde sa vynakladá úsilie na 
nájdenie záveru pre konkrétny problém zhromaždením zoznamu myšlienok 
členov. Pri výmene konceptov je dôležitým faktom to, že „každý jeden nápad je 
dobrý“ - v počiatočnej fáze. V neskoršej fáze sú všetky nápady klasifikované 
podľa stanovených kritérií a potom sú vybrané tie najlepšie, ktoré pomáhajú 
vyriešiť problém. 
Táto metóda umožňuje deťom rozvíjať fantáziu, vyzýva ich, aby premýšľali 
tvorivo, pomáha plachým a rezervovaným účastníkom, aby boli 
odvážnejší  hovoriť na verejnosti (keď sú všetky nápady prijaté, deti sa neboja, 
že ich nápady budú odmietnuté alebo zosmiešňované). 
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Prípadová štúdia 

Zahŕňa podrobné, podrobné a podrobné preskúmanie konkrétneho prípadu 

alebo udalosti. Deti sú vedené učiteľom takým spôsobom, aby hľadali 

alternatívne riešenia. Vďaka tejto metóde musia účastníci využiť  svoje 

zručnosti a skúsenosti v nových podmienkach alebo pri prijímaní príslušných 

rozhodnutí. 

 

Simulácie 

Ideálna metóda stimulujúca predškolákov. Deti simulujú niektoré činnosti v 
kontexte skutočného života. Tento vzorec deti skutočne používajú, keď sa 
snažia napodobniť dospelých, a preto sa z neho stáva takzvané „opičenie sa“ 
(preto je osobný príklad učiteľa taký dôležitý). 
 
Klasické metódy, ktoré sú pri práci s predškolákmi najefektívnejšie, vychádzajú 
z: 
 

 akcia (to znamená umožniť deťom získať nové skúsenosti alebo 
spoznávať prírodu, navrhnúť prostredie vhodné na učenie sa v 
materských školách, povzbudiť deti, aby konali, opakovať niektoré novo 
zavedené aktivity na ich zlepšenie, posilniť postoje) 

a 

 pozorovanie (to znamená predstaviť každého jednotlivca / exemplár na 
pozorovanie, sledovať správanie dospelých, zažiť umenie: grafika, 
obrázky, komiksy) (M.Kwiatkowska). 

Vyššie uvedené prístupy oslovujú predškolákov, ktorých vývojové štádium im 
umožňuje najlepšie si spomenúť na to, čo robia a na čo často zabúdame alebo 
ignorujeme, čo môžu pozorovať v správaní dospelých (osobné stelesnenie 
učiteľa). Preto pri výbere metód na dosiahnutie predpokladaných cieľov 
môžeme klásť osobitný dôraz na činnosť. 
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Pojekt ECO Superhrdina 

Projekt ECO Superhrdina koordinuje poľská Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju 
(nadácia „Zóna inšpirácie a rozvoja“) a realizuje sa v spolupráci so slovenským 
SYTEV a maďarským Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület (Zelený 
pás). Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie predškolákov o 
ekologických problémoch a vybudovať si dobré proekologické návyky. 

Priamu cieľovú skupinu tvoria deti v materských školách. 

Hlavné ciele projektu: 

1. Zvýšenie povedomia o miestnych a globálnych problémoch životného 

prostredia medzi deťmi. 

2. Vzdelávanie a zdokonaľovanie regionálnych stratégií v oblasti ochrany 

životného prostredia, klimatických zmien a trvalo udržateľného rozvoja. 

3.  Formovanie a upevňovanie proekologických postojov a spoločnej 
zodpovednosti za životné prostredie. 

 

V súlade s konkrétnymi cieľmi dieťa: 

1. triedi odpad v súlade s usmerneniami; pripomína to ich rodine / 

príbuzným; 

2. všimne si a popisuje rozdiely medzi zničeným predmetom (ktorý by mal 

byť vyhodený) a opraviteľnými vecami, ktoré je možné znovu použiť, 

uvádza príklady recyklácie; 

3. rozlišuje všetky hrozby vyplývajúce z elektrární na fosílne palivá; uvádza 
príklady obnoviteľných zdrojov energie; 

4. popisuje koreláciu medzi konkrétnymi prvkami prírody a údržbou 
ekosystému; rešpektuje prírodu; pomáha zvieratám v zime; 

5. chápe vplyv ľudskej činnosti na faunu a flóru v moriach a oceánoch; 
zdôrazňuje význam koralových útesov pre podmorský život. 
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Plnenie projektových úloh prostredníctvom aktivít 

Hlavným výstupom projektu je komiks. Skladá sa z piatich epizód. Každá časť sa 
venuje konkrétnej ekologickej problematike, ktorá zmysluplne ilustruje vplyv 
ľudskej činnosti na okolité prostredie. 
 
Zahrnuté témy: 

1.  Nakladanie s odpadmi a segregácia 

2. Nulový hlad a zodpovedná spotreba 

3. Čistá energia  

4. Ochrana prírody 

5. Zmena podnebia a podmorský život 

 

Hlavnými hrdinami každej epizódy sú dvaja elfovia – drevorubaci, ktorí 

spozorujú vplyv ľudskej činnosti, rozvoj priemyslu alebomestského života na 

životné prostredie. Elfovia vedení Múdrym dubom – humanoidným stromom, 

ktorý je ich poradcom – pomáhajú ľuďom, obyvateľom mesta realizovať 

akékoľvek nebezpečenstvá vyplývajúce z degradácie životného prostredia. 

Hrdinovia tiež ukazujú miestnym obyvateľom, ako môžu zmeniť svoje správanie. 
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Príklad plánovania hodiny 

 

Téma: Nakladanie s odpadom 
 
Špecifický cieľ: 
 
1. Dieťa triedi / separuje odpad v súlade s pokynmi. Pripomína jeho blízkym / 

príbuzným, nech to robia. 

 

Navrhované činnosti: 
a) Deti sa učia spievať tematické piesne o separácií odpadu (učiteľ môže 

využívať otvorené internetové zdroje z internetu, ľubovoľné hudobné 
aplikácie alebo vlastnú zbierku). 
 

b) Deti sa oboznámia s komiksom. Číta ho učiteľ. Potom sa skupina 
porozpráva s učiteľom o ľudskom správaní a škriatkoch. Predškoláci 
môžu voľne odkazovať na svoje vlastné skúsenosti so separáciou odpadu 
a starostlivosťou o našu planétu. 
 

 
c)  Fyzická hra „Som škriatok, čistím les“ - deti behajú po miestnosti a 

vydávajú sa za škriatkov. Keď počujú napr. „Elfovia zametajú lístie“ / 

„Elfovia stlačia plastové fľaše“, urobia to a potom opäť začnú pobehovať. 

 

d) Učiteľ predstaví predškolákom farby odpadových nádob : 

o zelená – sklo 

o žltá – kov a plast 

o modrá – papier/ kartón 

o hnedá – bioodpad 

o čierna – zmiešaný odpad /potravinový odpad  

o červená – všeobecný odpad  
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 Báseň o segregácii odpadu: 

Separujeme veci a ty by si mal tiež 

Keď to budeš robiť, budeš sa cítiť super, že to vieš. 

Zelený kontainer je na sklo 

A ten modrý - na papier- tak plný, že nevidieť dno. 

Zvyšky jedla idú do hnedého koša, 

Plast a kovový cín do žltého koša. 

Čierna skrinka prijíma zvyšok odpadu, 

Oddeľte však všetky veci - je to dobré pre našu planétu. 

Musíme začať hneď, nemôžeme čakať, 

Čím skôr, inak budeme našu planétu naďalej strácať. 

Zachráňme planétu, buďte na nás hrdý! 

Maličkosťami meníme našu budúcnosť ako nikto iný! 

 

e) Nakladanie s odpadom a separácia odpadu. Učiteľ pripraví odpad 
(papierové rolky od toaletného papiera, noviny, listy papiera, nádobky od 
jogurtov, plastové fľaše, vrecká, malé tégliky, kovové viečka, plastové 
zátky, šupky od banánov / jabĺk, vaječné škrupiny), ktoré deti vkladajú do 
označených nádob na odpad. Ak v triede nie sú žiadne kontajnery, stojí 
za to priviesť ich k tomu, aby deti vzdelávali podľa pravidla „Myslíme 
globálne, bojujeme lokálne“. Učitelia pripomínajú deťom, aby každý deň 
triedili veci. 
 

f) Akcie / malé ekologické kampane zamerané na zvýšenie povedomia 
spoločnosti. Predškoláci môžu pripraviť plagát obsahujúci ich umelecké 
diela a pútavý slogan o separácii odpadu. Počas prechádzky môžu zavesiť 
plagát v blízkosti nádob na odpad 
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Formy a metódy používané počas aktivít: 
 

 učenie prácou; 
*v skupine pri speve alebo hraní; jednotlivo pri oddeľovaní položiek 
alebo pri vytváraní umeleckých diel 

 pohyb a spev (pieseň o segregáciiodpadu); 

 učenie sa básne; 

 metóda prezerania (M. Kwiatkowska): predškoláci sa zoznamujú s 
komiksom, farbami kontajnera na odpad a druhmi odpadu; 

 aktívne metódy (M. Kwiatkowska): učitelia zvyšujú aktivitu detí počas hry 
„Som škriatok, čistím les“; cvičenia (separácia odpadu, osvojenie si 
básne). 


