
 

 

 

 

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: odpadové hospodárstvo a segregácia

Názov hodiny: Naša akcia: 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na aktivity

Vek detí 

Miesto konania hodiny 

Nástroje/ Materiali 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: odpadové hospodárstvo a segregácia 

Názov hodiny: Naša akcia: segregácia! 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na aktivity

4-6 rokov 

Okolité zelené plochy/miesta, trieda materskej školy

● Komiks „Eko superhrdinovia“ 
● Krabice a nálepky na označenie 

recyklačných košov 
● Plastové fľaše (minimálne 1 na dieťa)
● Kotúče od toaletného papiera alebo 

farebné ponožky 
● Výtvarné potreby: plastelína (Play-

lepidlo, farby, pastelky - podľa preferencií 
inštruktora 

● Akákoľvek hudba (klasická hudba), rekordér

● Rozvoj environmentálneho povedomia detí v 
súvislosti so správnym nakladaním s 
odpadom 

● Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu

● Praktická činnosť 
● Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na aktivity 

plochy/miesta, trieda materskej školy 

Plastové fľaše (minimálne 1 na dieťa) 
Kotúče od toaletného papiera alebo 

-Doh), 
podľa preferencií 

Akákoľvek hudba (klasická hudba), rekordér 

Rozvoj environmentálneho povedomia detí v 
súvislosti so správnym nakladaním s 

Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu 

 



 

 

Hlavné úlohy 

The “ECO Superhero” project is co
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Prechádzka - 30 min. 

● Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do 
parku. 

● Povedzte, že idete na prechádzku, aby ste 
hľadali príznaky ľudskej starostlivosti a dôkazy, 
že nechcú zahodiť svet do koša. Počas 
chôdze upozorňujte na negatívne ľudské 
správanie, ale aj na osvedčené postupy. 
Povzbudzujte deti, aby chodili opatrne.

● Na príklade použite farebné koše vo vašej 
oblasti a vysvetlite princípy segregácie. Deti si 
určite všimnú ďalšie koše (napr. Na psí 
odpad, popolníky, koše v parkoch, kde nie je 
separovaný odpad atď.). 

● Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 
položte ďalšie otázky. 

 

● V triede (ak je pekné počasie, odporúčame 
vám pokračovať vonku) - 40 min. 

(vzhľadom na vek detí sa odporúča prestávka)

1. komiks „Eko superhrdina“ - deti sa naučia 
príbeh „Odpadové hospodárstvo a 
segregácia“, kde ich Baza Sara a Šipka 
Greg, elfovia zo Starého lesa, zoznámia s 
ťažkými problémami životného 
Učiteľ stručne kladením otvorených 
otázok (možno použiť metódu 
brainstormingu) nabáda deti k zhrnutiu 
príbehu, snaží sa skonsolidovať 
najdôležitejšie časti, odkazuje na detskú 
prechádzku. 

Čo je odpad / odpad? (nepotrebné, 
zbytočné, nadbytočné veci)  

Odkiaľ pochádza odpad a kde sa vyskytuje?

Záver diskusie: Každý z nás produkuje 
odpadky. 

1. Motorická aktivita - prosíme deti, aby si 
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Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do 

Povedzte, že idete na prechádzku, aby ste 
hľadali príznaky ľudskej starostlivosti a dôkazy, 

nechcú zahodiť svet do koša. Počas 
chôdze upozorňujte na negatívne ľudské 
správanie, ale aj na osvedčené postupy. 
Povzbudzujte deti, aby chodili opatrne. 
Na príklade použite farebné koše vo vašej 
oblasti a vysvetlite princípy segregácie. Deti si 

mnú ďalšie koše (napr. Na psí 
odpad, popolníky, koše v parkoch, kde nie je 

Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 

(ak je pekné počasie, odporúčame 
 

(vzhľadom na vek detí sa odporúča prestávka) 

deti sa naučia 
príbeh „Odpadové hospodárstvo a 
segregácia“, kde ich Baza Sara a Šipka 
Greg, elfovia zo Starého lesa, zoznámia s 
ťažkými problémami životného prostredia. 
Učiteľ stručne kladením otvorených 
otázok (možno použiť metódu 
brainstormingu) nabáda deti k zhrnutiu 
príbehu, snaží sa skonsolidovať 
najdôležitejšie časti, odkazuje na detskú 

Čo je odpad / odpad? (nepotrebné, 

Odkiaľ pochádza odpad a kde sa vyskytuje? 

Záver diskusie: Každý z nás produkuje 

prosíme deti, aby si 
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priniesli z domu použité plastové fľaše, ktoré 
sa aj tak chystali odhodiť do odpadu. 
Ukazujeme im, koľko miesta zaberajú. Stručne 
vysvetlíme, o čom je cvičenie. Ďalej hráme 
na pozadí klasickú hudbu alebo ľubovoľnú 
tematickú pieseň, ktorá sa deťom páči. V 
rytme hudby predvádza učiteľka a deti 
napodobňujú, ako správne vyhodiť plastové 
fľaše. Odskrutkujeme korok, vytlačíme plast 
tak, aby zaberal čo najmenej miesta 
pomocou rúk a nôh. Potom sme fľaše odložili 
na jedno miesto. Porovnáme zásobník na 
začiatku so zásobníkom po vykonaní úlohy.
 

2. „Odpad z domácnosti“. Učiteľka 
niekoľko škatúľ a označí ich tak, aby deti 
vedeli, že ide o nádoby na vhodný odpad: 
plasty a kovy, sklo, papier, bio, zmiešané, 
batérie, elektroodpad atď. Každé dieťa 
náhodne nakreslí jeden obrázok ( Príloha 1) a 
potom sa pokúsi objekt z obrázka p
príslušného koša. Ostatné deti pomáhajú 
priateľom, ak sa vyskytnú problémy. Pozor si 
treba dať na nebezpečný odpad 
sa vhadzovať do zmiešaného odpadu, 
pretože otravuje vodu a pôdu. 

 

3. Umelecké diela „papierové hračky“

4. Vysvetlíme deťom, že v obchode si môžu 
kúpiť hračky priateľské k životnému 
prostrediu. Mnohé hračky si môžu vyrobiť aj 
sami pomocou odpadu. Navrhujeme, aby si 
deti vyrábali zvieratá z roliek od toaletného 
papiera alebo (pre staršie deti) plyšových 
medvedíkov z farebných ponožiek, ktoré už 
dávno stratili svoj pár. 

* Učiteľ! - hľadajte inšpiráciu online a upravte 
náročnosť aktivity tak, aby vyhovovala vašim 
žiakom. Môžete sa pozrieť tu: 
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priniesli z domu použité plastové fľaše, ktoré 
li odhodiť do odpadu. 

Ukazujeme im, koľko miesta zaberajú. Stručne 
vysvetlíme, o čom je cvičenie. Ďalej hráme 
na pozadí klasickú hudbu alebo ľubovoľnú 
tematickú pieseň, ktorá sa deťom páči. V 
rytme hudby predvádza učiteľka a deti 

yhodiť plastové 
fľaše. Odskrutkujeme korok, vytlačíme plast 
tak, aby zaberal čo najmenej miesta - 
pomocou rúk a nôh. Potom sme fľaše odložili 
na jedno miesto. Porovnáme zásobník na 
začiatku so zásobníkom po vykonaní úlohy. 

„Odpad z domácnosti“. Učiteľka pripraví 
niekoľko škatúľ a označí ich tak, aby deti 
vedeli, že ide o nádoby na vhodný odpad: 
plasty a kovy, sklo, papier, bio, zmiešané, 
batérie, elektroodpad atď. Každé dieťa 
náhodne nakreslí jeden obrázok ( Príloha 1) a 
potom sa pokúsi objekt z obrázka priradiť do 
príslušného koša. Ostatné deti pomáhajú 
priateľom, ak sa vyskytnú problémy. Pozor si 
treba dať na nebezpečný odpad - nemal by 
sa vhadzovať do zmiešaného odpadu, 

Umelecké diela „papierové hračky“ 

že v obchode si môžu 
kúpiť hračky priateľské k životnému 
prostrediu. Mnohé hračky si môžu vyrobiť aj 
sami pomocou odpadu. Navrhujeme, aby si 
deti vyrábali zvieratá z roliek od toaletného 
papiera alebo (pre staršie deti) plyšových 

ožiek, ktoré už 

hľadajte inšpiráciu online a upravte 
náročnosť aktivity tak, aby vyhovovala vašim 
žiakom. Môžete sa pozrieť tu: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

http://krokotak.com/ 

5. Záver/ ukončenie 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: odpadové hospodárstvo a segregácia

Názov hodiny: 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na activity

Vek detí 

Miesto konania hodiny 

Nástroje / Materialy 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: odpadové hospodárstvo a segregácia 

Názov hodiny: Druhý život vecí 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na activity

4-6 rokov 

Okolité zelené plochy/miesta, trieda materskej školy

● Komiks „Eko superhrdinovia“ 
● Noviny 
● Akákoľvek hudba (klasická hudba), 

akákoľvek pieseň so segregáciou, rekordér
● Rozbité hračky (príklady v hlavných úlohách)
● Lepidlo, páska, nožnice, ihla a nite 

kontrola a pomoc!) 
● Rozvoj environmentálneho povedomia detí v 

súvislosti so správnym nakladaním s 
odpadom 

● Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu 

● Praktická činnosť 
● Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti 

Trvanie: 30 min na prechádzku (voliteľné) ; 40 min na activity 

plochy/miesta, trieda materskej školy 

Akákoľvek hudba (klasická hudba), 
akákoľvek pieseň so segregáciou, rekordér 
Rozbité hračky (príklady v hlavných úlohách) 
Lepidlo, páska, nožnice, ihla a nite (učiteľská 

Rozvoj environmentálneho povedomia detí v 
súvislosti so správnym nakladaním s 

Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu  

rozhovor, pokyny, diskusia  



 

 

Hlavné úlohy 
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Prechádzka - 30 min. 

● Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do 
parku. Pred odchodom dajte deťom 
rukavice, vrecia na odpad v 4 farbách. 
Požiadajte ich, aby samy nezdvíhali sklenené 
predmety, ak sú rozbité. 

● Povedzte, že idete na prechádzku v 
kombinácii so starostlivosťou o naše 
prostredie. Počas prechádzky upozornite na 
negatívne ľudské správanie, ale aj na 
osvedčené postupy. 

● Vysvetlite deťom, aby chodili opatrne 
snažte sa nepoškodiť prírodu (napr. Nestúpiť 
na hmyz, kvety atď.). 

● Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 
položte ďalšie otázky. 
 

● V triede (ak je pekné počasie, odporúčame 
vám pokračovať vonku) - 40 min. 

(vzhľadom na vek detí sa odporúča prestávka)

1. Pripomíname dobrodružstvo Bazi a Šípku 
Grega súvisiace s ochranou prírody. 
Spoločné zhrnutie postrehov z prechádzky. 

2. Deti už vedia, že odpad by sa mal triediť. 
Učiteľka sa detí pýta, či počuli pojem 
recyklácia. Spoločne vysvetľujú význam tohto 
pojmu. Diskusia, brainstorming. 

3. Motorická aktivita - „Druhý život novín“. 
4. Každé dieťa dostane noviny, ktoré už nie sú 

potrebné. Učiteľ hrá na pozadí dynamickú 
klasickú hudbu. Deti rytmicky skáču a držia 
noviny v rukách. Počas prestávky v hudbe 
učiteľ naznačuje, čo musia deti z novín urobiť: 
ďalekohľad, ventilátor, obušok. Snažia sa 
noviny nezničiť. Ako posledný vyrábajú loptu. 
Potom sa zoradia do radu a jeden po 
druhom sa snažia hodiť novinársku guľu do 
koša. 

5. „Opravte - nevyhadzujte!“ - manuálna práca 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do 
parku. Pred odchodom dajte deťom 
rukavice, vrecia na odpad v 4 farbách. 
Požiadajte ich, aby samy nezdvíhali sklenené 

Povedzte, že idete na prechádzku v 
kombinácii so starostlivosťou o naše 
prostredie. Počas prechádzky upozornite na 
negatívne ľudské správanie, ale aj na 

Vysvetlite deťom, aby chodili opatrne - 
snažte sa nepoškodiť prírodu (napr. Nestúpiť 

dzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 

(ak je pekné počasie, odporúčame 
 

(vzhľadom na vek detí sa odporúča prestávka) 

Pripomíname dobrodružstvo Bazi a Šípku 
Grega súvisiace s ochranou prírody. 
Spoločné zhrnutie postrehov z prechádzky.  
Deti už vedia, že odpad by sa mal triediť. 
Učiteľka sa detí pýta, či počuli pojem 

Spoločne vysvetľujú význam tohto 

„Druhý život novín“.  
Každé dieťa dostane noviny, ktoré už nie sú 
potrebné. Učiteľ hrá na pozadí dynamickú 
klasickú hudbu. Deti rytmicky skáču a držia 
noviny v rukách. Počas prestávky v hudbe 

musia deti z novín urobiť: 
ďalekohľad, ventilátor, obušok. Snažia sa 
noviny nezničiť. Ako posledný vyrábajú loptu. 
Potom sa zoradia do radu a jeden po 
druhom sa snažia hodiť novinársku guľu do 

manuálna práca 
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v skupinách. Učiteľka ukáže nejaké rozbité 
hračky (zhromaždené z prostriedkov 
materskej školy: bábika so zlomenou rukou, 
plyšový medveď s jedným okom, kniha s 
poškodeným krytom, autíčko bez kolesa 
atď.). Rozdeľte deti do skupín po 3. Každá 
skupina dostane inú hračku. Ich úlohou je 
pokúsiť sa nájsť čo najviac možností a 
spôsobov, ako hračku nevyhodiť, ale opraviť. 
Dostanú pár minút na to, aby zhromaždili 
svoje nápady, a potom ich spolu 
prediskutujeme. Ďalšia fáza - deti sa pokúsia 
hračky opraviť sami - dostanú pásku, lepi
a iný užitočný materiál. Učiteľ pomáha, 
podporuje a pomáha. Zhrňujeme prácu 
bola úspešná, bola ťažká atď. Ak sa niečo 
nedá opraviť, zamyslíme sa, ako možno 
hračku alebo jej časti použiť inak. 

6. Vysvetlite deťom, že sa musíme o svoje 
hračky starať, že stojí za to ich opraviť, a nie 
kupovať nové. Môžeme tiež vymeniť hračky 
alebo odovzdať hračky, ktoré sa neporušujú 
iným deťom. 

7. Učiteľka, ktorá sa snaží naučiť deti pieseň, 
aby upevnila pravidlá segregácie (verzia v 
materinskom jazyku) 

8. Záver/ ukončenie 
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čiteľka ukáže nejaké rozbité 
hračky (zhromaždené z prostriedkov 
materskej školy: bábika so zlomenou rukou, 
plyšový medveď s jedným okom, kniha s 
poškodeným krytom, autíčko bez kolesa 
atď.). Rozdeľte deti do skupín po 3. Každá 

h úlohou je 
pokúsiť sa nájsť čo najviac možností a 
spôsobov, ako hračku nevyhodiť, ale opraviť. 
Dostanú pár minút na to, aby zhromaždili 
svoje nápady, a potom ich spolu 

deti sa pokúsia 
dostanú pásku, lepidlo 

a iný užitočný materiál. Učiteľ pomáha, 
podporuje a pomáha. Zhrňujeme prácu - 
bola úspešná, bola ťažká atď. Ak sa niečo 
nedá opraviť, zamyslíme sa, ako možno 

 
Vysvetlite deťom, že sa musíme o svoje 

tojí za to ich opraviť, a nie 
kupovať nové. Môžeme tiež vymeniť hračky 
alebo odovzdať hračky, ktoré sa neporušujú 

Učiteľka, ktorá sa snaží naučiť deti pieseň, 
aby upevnila pravidlá segregácie (verzia v 



 

 

 

HANDOUT 1: 

Triedenie odpadu
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Triedenie odpadu 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre det

Názov hodiny:

Trvanie: 30 min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivit

Vek detí 

Miesto tried 

Nástroje/ materiály 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre det

Téma: Čistá energia 

Názov hodiny: Odkiaľ berieme energiu? 

30 min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivity 

 

4-6 rokov  

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlk

 “Eco Superhrdinovia" komiks 
 Veľký papier, farebné perá (fixi) 
 Džbán, zápalky, kúsok papiera 
 Tanier, sviečka, zapaľovač alebo zápalky

 Zvyšovanie vedomostí o zdrojoch energie, 
spôsoboch ich využívania a šetrenia

 Posilnenie vzťahu k prírodnému prostre

 Praktická činnosť 
 Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia 
 Ilustračné, pozorovacie 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti 

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlky   

Tanier, sviečka, zapaľovač alebo zápalky  

Zvyšovanie vedomostí o zdrojoch energie, 
enia 

prírodnému prostrediu 

 



 

 

Hlavné úlohy 
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PRECHÁDZKA - 30 min. 

 Naplánujte si prechádzku s deťmi v 
susedstve. Pred odchodom ich požiadajte, 
aby sa starostlivo rozhliadli okolo seba a 
venovali pozornosť tomu, čo znečisťuje 
vzduch, ktorý dýchame, atď. 

 Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite n
položte im ďalšie otázky 

V TRIEDE Ak je pekné počasie, odporúčame vám 
pokračovať vonku) - 40 min. 

(vzhľadom na vek detí - odporúča sa prestávka)

1. “Komiks „Eko superhrdinovia“ - deti sa 
dozvedia o príbehu „Čistá energia“, kde im 
Sára a Greg , elfovia zo Starého lesa, priblížia 
ťažké environmentálne problémy. Učiteľ 
vďaka stručnému položeniu otvoren
otázok nabada deti, aby zhrnuli príbeh, a 
snaží sa spojiť najdôležitejšie časti.  

2. Čo je energia? 

Učiteľ pred deti položí list papiera. Vyzýva 
deti, aby vyjadrili svoje asociácie slovom 
„energia“. Snaží sa kresliť nápady detí 
(písanie je možné v skupine detí, ktoré už 
vedia čítať). Deti povedia, s čím si spájajú 
slovo, v ktorých situáciách sa dané slov
používa atď. - vytvorí sa obrázková mapa 
myšlienok a asociácií. 
 
 

Doplňujúce otázky, keď deti prechádzajú k 
téme elektrina: Čo je to elektrina? Kde sa 
vyrába? Na čo to doma používame? Ako sa 
tam dostane? Čo sa stane, keď vypadne 
elektrina? Aký by bol úsvit bez elektriny? atď.

3. Motorová činnosť „Elektrická energia“ 
 
Učiteľka nabáda deti, aby sa voľne 
pohybovali po miestnosti a pomenovali rôzne 
predmety a zariadenia. Keď deti počujú 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

Naplánujte si prechádzku s deťmi v 
susedstve. Pred odchodom ich požiadajte, 

adli okolo seba a 
venovali pozornosť tomu, čo znečisťuje 

Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 

Ak je pekné počasie, odporúčame vám 

odporúča sa prestávka) 

deti sa 
dozvedia o príbehu „Čistá energia“, kde im 
Sára a Greg , elfovia zo Starého lesa, priblížia 
ťažké environmentálne problémy. Učiteľ 
vďaka stručnému položeniu otvorených 
otázok nabada deti, aby zhrnuli príbeh, a 

 

Učiteľ pred deti položí list papiera. Vyzýva 
deti, aby vyjadrili svoje asociácie slovom 
„energia“. Snaží sa kresliť nápady detí 
(písanie je možné v skupine detí, ktoré už 
vedia čítať). Deti povedia, s čím si spájajú 

áciách sa dané slovo 
vytvorí sa obrázková mapa 

Doplňujúce otázky, keď deti prechádzajú k 
téme elektrina: Čo je to elektrina? Kde sa 
vyrába? Na čo to doma používame? Ako sa 
tam dostane? Čo sa stane, keď vypadne 

it bez elektriny? atď.  

Motorová činnosť „Elektrická energia“    

Učiteľka nabáda deti, aby sa voľne 
pohybovali po miestnosti a pomenovali rôzne 
predmety a zariadenia. Keď deti počujú 
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názov zariadenia, ktoré potrebuje elektrinu, 
musia sa čo najskôr spojiť a vytvoriť „kábel“ 
držaním za ruky. Hra sa opakuje niekoľkokrát.

4. Experimenty 

a) Dym 
Učiteľka zavrie horiaci papier do 
nádoby. Deti stoja na rôznych 
miestach v miestnosti. Učiteľka jemne 
nadvihne veko a deti si sadnú, keď 
zacítia dym. Čakáme až do poslednej 
osoby. 

 
Učiteľka sa detí pýta, či videli dym, 
keď ho cítili. Učiteľ hovorí deťom o
smogu a o tom, že nie vždy vidíme 
alebo nepociťujeme znečistenie.

b) Môže byť dýchanie znečisteného 
vzduchu škodlivé? 

 
Pod dohľadom učiteľky deti pozorujú, 
čo sa objavuje na tanieri držanom 
blízko plameňa sviečky. 

 
Spoločne zhrnú, čo pozorovali.

5. Ukončenie 

 

-  
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názov zariadenia, ktoré potrebuje elektrinu, 
a vytvoriť „kábel“ 

držaním za ruky. Hra sa opakuje niekoľkokrát.  

Učiteľka zavrie horiaci papier do 
nádoby. Deti stoja na rôznych 
miestach v miestnosti. Učiteľka jemne 
nadvihne veko a deti si sadnú, keď 
zacítia dym. Čakáme až do poslednej 

Učiteľka sa detí pýta, či videli dym, 
keď ho cítili. Učiteľ hovorí deťom o 
smogu a o tom, že nie vždy vidíme 
alebo nepociťujeme znečistenie. 
Môže byť dýchanie znečisteného 

Pod dohľadom učiteľky deti pozorujú, 
ieri držanom 

Spoločne zhrnú, čo pozorovali.  



 

 

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre det

Názov hodiny:

Trvanie: 30 min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivit

Vek detí 

Miesto tried 

Nástroje/ materiály 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre det

Téma: Čistá energia 

Názov hodiny: Odkiaľ berieme energiu? 

30 min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivity 

 

4-6 rokov  

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlk

 "Eco Superhrdinovia" komiks 
 podklad 1, obálky 
 patičky, prírodné materiály (šišky, listy), šnúrky, 

ozdoby na opakované použitie  

 Zvyšovanie vedomostí o zdrojoch energie, 
spôsoboch ich využívania a šetrenia

 Posilnenie vzťahu k prírodnému prostre

 Praktická činnosť 
 Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia 
 Ilustračné, pozorovacie 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti 

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlky   

patičky, prírodné materiály (šišky, listy), šnúrky, 

Zvyšovanie vedomostí o zdrojoch energie, 
enia 

dnému prostrediu 

 



 

 

Hlavné úlohy 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

PRECHÁDZKA - 30 min. 

 Naplánujte si prechádzku s deťmi v 
susedstve. Skôr ako odídete, požiadajte ich, 
aby sa opatrne rozhliadli okolo seba a 
venovali pozornosť predmetom, ktoré 
potrebujú elektrinu, ako sa vyrába elektrina 
atď. 

 Počas prechádzky povzbuďte deti k 
prieskumnej zvedavosti, vysvetlite neistoty, 
položte im ďalšie otázky 

V TRIEDE- Ak je pekné počasie, odporúčame vám 
pokračovať vonku) - 40 min. 

(vzhľadom na vek detí - odporúča sa prestávka

 Pripomíname dobrodružstvo SáRY a Grega 
súvisiace s energiou. Spoločné zhrnutie 
postrehov z prechádzky. 

 Ako sa starať o čistý vzduch - detektívi v akcii. 
Deti hľadajú obálky ukryté v miestno
vnútri obálok sú obrázkové hádanky 
(písomka 1), ktoré predstavujú alternatívne
zdroje energie: veterná, slnečná a vodná 
energia. Učiteľka rozdelí deti do skupín, v 
ktorých skladajú puzzle.They briefly discuss 
what the pictures represent.  

 Motorická aktivita „Dobrá energia“

 Učiteľ uvádza jednotlivé zdroje energie 
(slnko, vietor, voda) jeden po druhom. Deti sa 
radostne pohybujú po miestnosti. Keď počujú 
spomínaný neobnoviteľný zdroj energie 
(uhlie), čupnú si.  

 Deti vyrábajú dekoráciu, ktorú posúva vietor. 
Vysvetľujeme deťom, že hračky nemusia byť 
vždy poháňané elektrinou alebo batériami. 
Odporúčame im, aby konali ekologicky

Zaviažu šnúrky na palicu, ozdobia kúskami 
látky, korálkami, stužkami - akýmikoľvek 
upcykláciami alebo prírodnými materiálmi 
šiškami, listami atď.  

 Ukončenie 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

Naplánujte si prechádzku s deťmi v 
susedstve. Skôr ako odídete, požiadajte ich, 

kolo seba a 
venovali pozornosť predmetom, ktoré 
potrebujú elektrinu, ako sa vyrába elektrina 

Počas prechádzky povzbuďte deti k 
vosti, vysvetlite neistoty, 

Ak je pekné počasie, odporúčame vám 

odporúča sa prestávka) 

Pripomíname dobrodružstvo SáRY a Grega 
súvisiace s energiou. Spoločné zhrnutie 

detektívi v akcii. 
Deti hľadajú obálky ukryté v miestnosti. Vo 
vnútri obálok sú obrázkové hádanky 
(písomka 1), ktoré predstavujú alternatívne 
zdroje energie: veterná, slnečná a vodná 

rozdelí deti do skupín, v 
ktorých skladajú puzzle.They briefly discuss 

aktivita „Dobrá energia“. 

Učiteľ uvádza jednotlivé zdroje energie 
(slnko, vietor, voda) jeden po druhom. Deti sa 

Keď počujú 
spomínaný neobnoviteľný zdroj energie 

Deti vyrábajú dekoráciu, ktorú posúva vietor. 
Vysvetľujeme deťom, že hračky nemusia byť 
vždy poháňané elektrinou alebo batériami. 
Odporúčame im, aby konali ekologicky. 

palicu, ozdobia kúskami 
akýmikoľvek 

láciami alebo prírodnými materiálmi - 
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PODKLAD 1*: Obnoviteľné zdroje energie
 
* Obrázky, ktoré treba vystrihnúť a nakrájať na menšie prvky v závislosti od schopností detí 
Image source: pixabay.com 
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Obnoviteľné zdroje energie 

Obrázky, ktoré treba vystrihnúť a nakrájať na menšie prvky v závislosti od schopností detí 
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Obrázky, ktoré treba vystrihnúť a nakrájať na menšie prvky v závislosti od schopností detí 
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‘ECO Superhrdina

Názov hodiny: 

Duration: 30 min. prechádzka

 
Vek detí 4-6 rokov 

Miesto 
tried 

Okolité zelené miesta, učebňa materskej šk

Nástroje/ 
materiály 

 “Eco Superh
 Taška alebo krabica, voliteľné: mušle, ovocie, zelenina
 Plastelína, lepidlo, farby, pastelky 

Ciele 
hodiny 

 Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 
starostlivosti o životné prostredie

 Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu

Metódy a 
techniky 

 Praktická činnosť
 Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

hrdina’ Plán hodiny pre deti 
Téma: Ochrana prírody 

Názov hodiny: Obdarovaný matkou prírodou 

min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivity

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlky 

“Eco Superhrdinovia" komiks 
Taška alebo krabica, voliteľné: mušle, ovocie, zelenina
Plastelína, lepidlo, farby, pastelky - podľa preferencií učiteľa

Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 
starostlivosti o životné prostredie 
Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu 

Praktická činnosť 
rozhovor, pokyny, diskusia 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

Plán hodiny pre deti  

na aktivity 

Taška alebo krabica, voliteľné: mušle, ovocie, zelenina 
podľa preferencií učiteľa 

Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 



 

 

Hlavné 
úlohy 

PRECHÁDZKA - 30 min.

 Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do parku. Predtým, ako 
odídete, požiadajte ich, aby sa opatrne rozhliadli a hľadali 
zaujímavé prvky prírody: zvieratá, vtáky, rastliny ale aj iné 
prírodné exempláre: listy, kamene, kúsky kôry atď. Deti si môžu so 
sebou vziať lupy, aby pozorovali menšie obyvateľov parku užšie.

 Vysvetlite deťom, aby chodili opatrne 
prírodu (napr. Nešliapať na hmyz, kvety atď.).

 Požiadajte deti, aby si so sebou vzali jeden alebo dva „poklady 
prírody“. 

 Počas prechádzky povzbuďte deti k prieskumnej zvedavosti, 
vysvetlite neistot

 Po návrate deti vložili predmety do škatule alebo tašky (tak, aby 
ich nebolo vidno zvonka).

V TRIEDEAk je pekné počasie, odporúčame vám pokračovať vonku
40 min. 

(vzhľadom na vek detí 

1. “Komiks „Eko 
„Ochrana prírody
lesa, obozn
Učiteľ stručne kladením otvorených otázok nabáda deti, aby 
zhrnuli príbeh, a snaží sa spo
na prechádzku.
 

2. „Taška matky prírody“ 
pokladmi nájdenými na prechádzke (je možné pridať ďalšie, aby 
sa úloha sťažila 
ruku do vnútra a vyberú akýkoľvek predmet uhádnuť jeho meno 
iba dotykom.
 

3. Motorická aktiv
 
Učiteľka s deťmi opakuje 3 pózy 
rozkvitnutý kvet a včelu. Deti behajú po miestnosti. Pri slove: 
strom, kvet 
naznačil učiteľ.
 

4. Výtvarná skladba „Príroda okolo nás“. Deti vytvárajú pomocou 
svojich pokladov umeleckú kompozíciu. Vyberú jeden prvok 
podľa vlastného výberu, nalepia ho na list papiera a pomocou 
akejkoľvek 
 

The “ECO Superhero” project is co
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30 min. 

Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do parku. Predtým, ako 
odídete, požiadajte ich, aby sa opatrne rozhliadli a hľadali 
zaujímavé prvky prírody: zvieratá, vtáky, rastliny ale aj iné 
prírodné exempláre: listy, kamene, kúsky kôry atď. Deti si môžu so 
sebou vziať lupy, aby pozorovali menšie obyvateľov parku užšie.

svetlite deťom, aby chodili opatrne - snažte sa nepoškodiť 
prírodu (napr. Nešliapať na hmyz, kvety atď.). 
Požiadajte deti, aby si so sebou vzali jeden alebo dva „poklady 

 
Počas prechádzky povzbuďte deti k prieskumnej zvedavosti, 
vysvetlite neistoty, položte ďalšie otázky. 
Po návrate deti vložili predmety do škatule alebo tašky (tak, aby 
ich nebolo vidno zvonka). 

k je pekné počasie, odporúčame vám pokračovať vonku

vzhľadom na vek detí - odporúča sa prestávka) 

Komiks „Eko superhrdinovia“ - deti sa dozvedia o príbehu 
Ochrana prírody“, kde im Sára a Greg , škriatkovia zo Starého 

lesa, oboznámia s náročnými otázkami životného prostredia. 
Učiteľ stručne kladením otvorených otázok nabáda deti, aby 
zhrnuli príbeh, a snaží sa spojiť najdôležitejšie časti, odvoláva sa 
na prechádzku. 

„Taška matky prírody“ - deti po jednom pristupujú k taške s 
pokladmi nájdenými na prechádzke (je možné pridať ďalšie, aby 
sa úloha sťažila - napríklad mušle, zelenina alebo ovocie), dajú si 

vnútra a vyberú akýkoľvek predmet uhádnuť jeho meno 
iba dotykom. 

Motorická aktivita/činnosť „Sme súčasťou prírody“. 

Učiteľka s deťmi opakuje 3 pózy - napodobňuje strom vo vetre, 
rozkvitnutý kvet a včelu. Deti behajú po miestnosti. Pri slove: 
strom, kvet alebo včela - napodobňujú pózy, ktoré predtým 
naznačil učiteľ. 

Výtvarná skladba „Príroda okolo nás“. Deti vytvárajú pomocou 
svojich pokladov umeleckú kompozíciu. Vyberú jeden prvok 
podľa vlastného výberu, nalepia ho na list papiera a pomocou 
akejkoľvek techniky dokončia kresbu. 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

Naplánujte si s deťmi prechádzku, napr. do parku. Predtým, ako 
odídete, požiadajte ich, aby sa opatrne rozhliadli a hľadali 
zaujímavé prvky prírody: zvieratá, vtáky, rastliny ale aj iné 
prírodné exempláre: listy, kamene, kúsky kôry atď. Deti si môžu so 
sebou vziať lupy, aby pozorovali menšie obyvateľov parku užšie. 

snažte sa nepoškodiť 

Požiadajte deti, aby si so sebou vzali jeden alebo dva „poklady 

Počas prechádzky povzbuďte deti k prieskumnej zvedavosti, 

Po návrate deti vložili predmety do škatule alebo tašky (tak, aby 

k je pekné počasie, odporúčame vám pokračovať vonku) - 

deti sa dozvedia o príbehu 
škriatkovia zo Starého 

s náročnými otázkami životného prostredia. 
Učiteľ stručne kladením otvorených otázok nabáda deti, aby 

jiť najdôležitejšie časti, odvoláva sa 

deti po jednom pristupujú k taške s 
pokladmi nájdenými na prechádzke (je možné pridať ďalšie, aby 

napríklad mušle, zelenina alebo ovocie), dajú si 
vnútra a vyberú akýkoľvek predmet uhádnuť jeho meno 

napodobňuje strom vo vetre, 
rozkvitnutý kvet a včelu. Deti behajú po miestnosti. Pri slove: 

napodobňujú pózy, ktoré predtým 

Výtvarná skladba „Príroda okolo nás“. Deti vytvárajú pomocou 
svojich pokladov umeleckú kompozíciu. Vyberú jeden prvok 
podľa vlastného výberu, nalepia ho na list papiera a pomocou 



 

 

5. Ukončenie

 - 
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‘ECO Superhrdina

Názov hodiny: Posilnenie nášho priateľstva s

Duration: Duration: 30 

Vek detí 4-6 rokov  

Miesto 
tried 

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlky

Nástroje/ 
materiály 

 "Eco Superh
 Hrnce (upcyklácia), kvetinová pôda, lopata (napríklad na hranie 

detí v piesku), semená alebo zakorenené výhonky

Ciele 
hodiny 

 Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 
starostlivosti o životné prostredie

 Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu

Metódy a 
techniky 

 Praktická činnosť
 Slovné - rozhovor, pokyny, diskusia 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

hrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: Ochrana prírody 

Posilnenie nášho priateľstva s matkou prírodou

30 min. prechádzka (voliteľné); 40 min na aktivity

Okolité zelené miesta, učebňa materskej škôlky 

"Eco Superhrdinovia" komiks 
Hrnce (upcyklácia), kvetinová pôda, lopata (napríklad na hranie 
detí v piesku), semená alebo zakorenené výhonky 

Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 
starostlivosti o životné prostredie 
Posilnenie vzťahu k prírodnému prostrediu 

Praktická činnosť 
rozhovor, pokyny, diskusia  

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

Plán hodiny pre deti 

matkou prírodou 

na aktivity 

Hrnce (upcyklácia), kvetinová pôda, lopata (napríklad na hranie 

Stimulácia citlivosti na krásy prírody, povzbudzovanie detí k 



 

 

Hlavné 
úlohy 

PRECHÁDZKA - 30 min.

 Naplánujte si prechádzku s deťmi v susedstve. Predtým, ako 
odídete, požiadajte ich, aby sa opatrne rozhliadli okolo seba a 
venovali pozornosť tomu, čo ľudia zavádzajú do prírody, čo jej 
škodí. 

 Počas prechádzky 
vysvetlite neistoty, položte im ďalšie otázky

 Deti môžu dávať pozor na podstielku na trávniku, výfukové plyny 
z auta, dym z komínov.

V TRIEDE- Ak je pekné počasie, odporúčame vám pokračovať vonku
40 min. 

(vzhľadom na vek detí 

1) Pripomíname dobrodružstvo SáRY a Grega súvisiace s 
energiou. Spoločné zhrnutie postrehov z prechádzky.

 
2) Diskusia 

pre nápady (

 

3) Motorická aktivita „

Učiteľ rozloží v miestnosti „odpadky“ (krídla, tašky, farebné 
zátky 
behajú po miestnosti. Na dohodnutý signál zdvihnú jeden 
predmet a odhodia ho do pripraveného koša. Hra sa 
opakuje, kým sa „nevyčistí“ celá 

 

4) Rými. 
tvorivosť. Učiteľ zapisuje slogany a opakuje ich pri rôznych 
príležitostiach. Príklady na dokončenie (môžete použiť 
svoje vlastné nápady):

-
-
-
-

5) Rastliny pre matku prírodu
Spolu s učiteľkou deti zasadia kvety, ktoré nielen ozdobia 
parapety, ale pozitívne vplývajú aj na vzduch v miestnosti.

The “ECO Superhero” project is co
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30 min. 

Naplánujte si prechádzku s deťmi v susedstve. Predtým, ako 
odídete, požiadajte ich, aby sa opatrne rozhliadli okolo seba a 
venovali pozornosť tomu, čo ľudia zavádzajú do prírody, čo jej 

Počas prechádzky povzbuďte deti k prieskumnej zvedavosti, 
tlite neistoty, položte im ďalšie otázky 

Deti môžu dávať pozor na podstielku na trávniku, výfukové plyny 
z auta, dym z komínov. 

Ak je pekné počasie, odporúčame vám pokračovať vonku

vzhľadom na vek detí - odporúča sa prestávka) 

Pripomíname dobrodružstvo SáRY a Grega súvisiace s 
energiou. Spoločné zhrnutie postrehov z prechádzky.

Diskusia - ako sa môžeme starať o prírodu? Brainstorming 
pre nápady (podklad 1). 

Motorická aktivita „Upratovanie pre matku prírodu

Učiteľ rozloží v miestnosti „odpadky“ (krídla, tašky, farebné 
zátky - akýkoľvek predmet dostupný v miestnosti). Deti 
behajú po miestnosti. Na dohodnutý signál zdvihnú jeden 
predmet a odhodia ho do pripraveného koša. Hra sa 
opakuje, kým sa „nevyčistí“ celá miestnosť. 

Rými. Deti vytvárajú proekologické slogany. Podporujeme 
tvorivosť. Učiteľ zapisuje slogany a opakuje ich pri rôznych 
príležitostiach. Príklady na dokončenie (môžete použiť 
svoje vlastné nápady): 

- Staráme sa o prírodu ... 
- Žijeme na Zemi ... 
- Priateľ prírody ... 
- My predškoláci meníme svet ... 

Rastliny pre matku prírodu 
Spolu s učiteľkou deti zasadia kvety, ktoré nielen ozdobia 
parapety, ale pozitívne vplývajú aj na vzduch v miestnosti.
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PODKLAD 1*: [ko sa môžeme starať 

 
 Vypínate svetla v miestosti v
 Separujte odpad – sú to dôležité zdroje.
 Šetri papier, napr. maľovaním na obe strany stránky.
 Vyhýbajte sa nákupu vecí z plastu.
 Pri nakupovaní používajte svoje vlastné opakovane
 Použité batérie vložte do označených košov v obchodoch.
 Namiesto vane si dajte sprch
 Šetrite vodu na toalete. 
 Šetrite vodu pri umývaní riadu.
 Dajte pozor, aby z kohútikov nekvapkala voda.
 Používajte energeticky efektívne domáce spotrebiče.
 Používajte ekologické, prírodné čistiace prostriedky.
 Vyberte si ekologický dopravný prostriedok: verejnú dopravu, bicykel, vlak, 

nohy. 
 Rešpektujte prírodu, napr. nešliapnite po rastlinách, zostaňte ticho v lese 
 Nekupujte príliš veľa jedla -
 Zuby si umyte bambusovou alebo recyklovanou zubnou kefkou a počas čistenia vodu 

vypnite. 
 Vzdajte sa plastových vatových tyčiniek
 Na nápoje používajte opakovane použiteľné fľaše.

A mnoho viac .....  
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Zuby si umyte bambusovou alebo recyklovanou zubnou kefkou a počas čistenia vodu 



 

 

 

‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: Globálna zmena podnebia a život pod vodou

Názov hodiny: 

Vek detí 

Miesto tried 

Nástroje/ materiály 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Globálna zmena podnebia a život pod vodou 

Názov hodiny: Vodný cyklus 

Trvanie: 60 minút 

 

5-6 rokov  

Trieda/ záhrada  

Igelitová taška, fixky, voda, lepiaca páska, vodové 

farby alebo potravinové farbivo, komiks, papiere, 

farbičky, básnička k danej téme, rybársky prút 

(palica, povrázok, háčik), predmety 

napodobňujúce odpadky, obrazovka na 

prehrávanie YouTubového videa 

Deti by mali vedieť, rozumieť a milovať, že voda je 
náš najväčší poklad. 

● Prezentácia 
● Diskusia 
● Rozprávanie 
● Vysvetlenie 
● Pozorovanie 
● Vizuálna výchova 
● Dramatická pedagogika 
● Počúvanie hudby 
● Tímová práca / individuálna práca
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Hlavné úlohy 
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Odporúčané activity: 

I. 

Zdôraznite a rešpektujte 
rôzne priaznivé účinky vody, 
preskúmajte, ako prispieva 
do nášho každodenného 
života, vážte si jej dôležitosť 
a zabezpečte jej ochranu! 
Viete, o tom sme už hovorili: 
vodu môžeme iba púšťať keď 
si umývame ruky alebo 
počas sanitácie, pokiaľ to je nevyhnutné. Neplytvajte ňou 
zbytočne! Deti môžu sledovať animáciu o vodnom cykle.

anglická verzia: Paxi - kolobeh vody 
https://www.youtube.com/watch?v=yVQEslsaIgY

  

Potom by mali na základe rozprávky modelovať svoj vlastný 
vodný cyklus v učebni, aby ľahšie spoznali procesy. Nakreslite 
na igelitovú tašku oblaky a slnko a jazierko na dne tašky. 
Naplňte do nej trochu vody (môžete ju zafarbiť vodovou 
farbou alebo potravinárskou farbou). Nalepte ho na okno, aby 
ho deti mohli ľahko pozorovať. 

II. 

a) Vychovávateľka číta dobrodružstvá Sáry a Grega. Potom 
spolu s deťmi prediskutujú svoje vlastné skúsenosti, čo môžu 
urobiť pre ochranu vody a podmorský život. 

b) Pod vedením pedagóga by deti mali namaľovať tie najlepšie 
nápady na spoločný plagát, aby si svoje nápady mohli vidieť 
vizuálne.  

III. 

a) Fyzická hra: Čistenie jazera alebo lov odpadu. Deti by 
mali zdvihnúť odpad z umývadla pomocou rybárskych 
prútov. Mohlo by to byť lepšie, ak budeme mať 
dostatok vybavenia na súťaž medzi dvoma tímami. 
Aby deti vyhrali, mali by v danom časovom období 
zdvihnúť z povodia viac znečisťujúcich látok ako iný 
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tím. Túto hru je možné hrať aj s celou triedou, ak 
máme zdvíhací stroj, ktorý sa dá posúvať za
pohybom štyroch detí. 

b) Básnička: Nájdite báseň spojenú s témou!

c) Počúvanie hudby: Vypočujte si známu druhú časť diela 
Bedřicha Smetanu Má vlast, ktorá nesie názov The 
River, a napodobňujte jeho tok. Vychovávateľ môže 
požiadať deti, aby zatvorili oči a predstavili si postup, 
ako sa z bublajúceho tichého potôčika stáva pomocou 
hudby obrovská rieka. 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Téma: Globálna zmena podnebia a život pod vodou

Názov hodiny: 

Vek detí 

Miesto tried 

Nástroje/ materiály 

Ciele hodiny 

Metódy a techniky 
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‘ECO Superhrdina’ Plán hodiny pre deti
Globálna zmena podnebia a život pod vodou 

Názov hodiny: Podvodný život 

Trvanie: 

 

5-6 rokov  

Trieda/ ,,rybie múzeum”   

deky a krabice od topánok, hračky - zvieratká 
prinesené z domu, komiks, modrý a biely papier, 
lepidlo, nožnice, obrazovka na zdieľanie YouTube 
videa, obázky, kresba - dve plany, báseň spojená s 
témou, plastelína, pastelky, farebné papiere
Deti by mali chápať koncepciu zmeny podnebia a 
byť schopné stanoviť si konkrétne ciele týkajúce sa 
zmeny podnebia v ich živote. Mali by poznať a 
pochopiť vlastnosti vody. 

● Prezentácia 
● Diskusia 
● Rozprávanie 
● Vysvetlenie 
● Pozorovanie 
● Vizuálna výchova 
● Dramatická pedagogika 
● Počúvanie hudby 
● Tímová práca / individuálna práca
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Hlavné úlohy 
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Odporúčané activity: 

I. 

a) Prezentácia: Vychovávateľ a deti spoločne stavajú ľadovec z 
prikrývok a škatúľ na topánky. Polárne zvieratá privezené z 
domu umiestňujú na ľadovec a okolité more. Medzitým 
diskutujú o úlohe polárnych oblastí na planéte. Malý ľadovec 
bude symbolizovať, ako málo miesta je k dispozícii zvieratám v 
dôsledku topenia polárnych ľadovcov. 

b) Príbeh: Pedagóg číta dobrodružstvá Sáry a Grega. Potom s 
deťmi prediskutujú svoje vlastné skúsenosti, čo môžu urobiť 
pre ochranu vody. 

c) Vizuálna výučba: Vytvorenie obrazu ľadového medveďa z 
dlane: 

Čo je pod vodou? 
Študijná cesta: Návšteva tropikária alebo sledovanie videa o 
podmorskom živote: 
  

napr. anglická verzia: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOJkvhSpBiQ

Počas návštevy spoznávajú život vo vodných biotopoch, 
pedagógovia hovoria o tom, o čo ide, ak nebudeme správne 
zaobchádzať so životným prostredím. 

Hra o umiestňovanie obrázkov s témou vody: Pedagógovia 
nakreslia na tabuľu dve planéty: šťastnú a smutnú. Deti 
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dostanú rôzne kartičky s rôznymi aktivitami. Musia umiestniť 
obrázky, aby ukázali, čo robí planétu šťastnou a čo ju robí 
smutnou: 

Obsah obrázkov: 

1. Šťastná planéta: 

použitý olej sa vyhodí na čerpacej stanici ale
zbernom mieste. 

Výsadba stromov 

zbieranie odpadkov 

čistenie oceánu 

zatváranie kohútika pri čistení zubov 

zachytávanie dažďovej vody 

bicyklovanie 

kompostovacie WC 

 

2. Smutná planéta: 

bežiaci kohútik pri čistení zubov 

smeti vyhodené do riek 

pokazene jedlo  

nehoda ropného tankera 

cestovanie všade autom 

továrenské komíny emitujúce dym 

smeti v lesoch 

použitý olej vyprázdňovaní do splaškových vôd

 

Vizuálna výchova: Výroba rybej nádrže z krabice od topánok.
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Básnička: Nájdite báseň spojenú s témou!  
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