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Správa 

Cieľ činnosti:  ◘   Prirodzeným spôsobom, hravou formou a zážitkovými aktivitami  

       spoznať význam ochrany životného prostredia, recyklácie. 
 ◘   Manipuláciou a experimentom zistiť praktické možnosti využitia  

        odpadového materiálu. 

 ◘    Nasmerovať vzťah detí k pozitívnemu vnímaniu prírody. 

 ◘    Mať radosť zo spoločných aktivít, spolupracovať, pomáhať si navzájom. 

Plnenie úloh:  

 V kognitívnej rovine nadobudnúť súhrn poznatkov a informácií 

o ekológii prírody, poznať niektoré ohrozenia životného 

prostredia. 

 V postojovej rovine vytvárať emocionálny vzťah k životnému 

prostrediu. 

 V činnostnej rovine viesť deti k zodpovednosti a šetrnému 

zaobchádzaniu s prírodou v každodenných situáciách 

pozitívnym príkladom. 

 V pozorovacej rovine učiť deti aktívne vnímať všetkými 

zmyslami, pozorovať a porovnávať javy a stavy v prírode. 

 Naučiť sa triediť odpad, poznať význam triedenia odpadu, 

recyklácie. 

 Zhotovenie hračiek a rekvizít na Deň sv. Martina. 

Stratégie: Zber odpadového materiálu, rozhovor, tvorenie z odpadového 

materiálu lepením, maľovaním, inými technikami. 
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Predchádzajúce činnosti: 

V mesiaci október sme sa zamerali na ochranu životného prostredia – ochranu ovzdušia, pôdy, 

vody, zvierat a rastlín. Priblížili sme deťom recykláciu a triedenie odpadu, ako sú papier, kov, 

plast a sklo. Deti už niekoľko týždňov predtým zbierali a zhromažďovali kúsky odpadového 

materiálu a prinášali do materskej školy, aby následne mohli spoločne s rodičmi pripraviť 

zaujímavé pomôcky, dekorácie na Deň sv. Martina. 

    

                                   Tvorenie z odpadového materiálu 

Hravou formou a prostredníctvom experimentovania deti spoločne s rodičmi vkladali život do 

nepotrebných materiálov a zároveň ich prepájali s prírodou.  Deti sa zábavnou formou naučili 

rešpektovať okolitú prírodu. Experimentovaním spoznávali materiály, spoločne sme sa rozprávali 

o ekológii životného prostredia. Deti v sprievode svojich rodičov si pripravili rôznorodé 

materiály, od prírodných ako drevo, papier, kov, sklo až po syntetické. Samostatne a v skupine 

s nimi experimentovali a navzájom ich kombinovali. Pripravili z odpadového materiálu pomôcky 

a rekvizity na Deň svätého Martina. Aktivitami sa podporovalo ich samostatné myslenie 

a fantázia, rozvíjala hrubá a jemná motorika. Následne sa s hotovými produktmi  spoločne zahrali 

a vystavili na spojovacej chodbe materskej školy. 

                                                        

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

 

Pomôcky: Predmety z kovu, papiera, dreva, plastu, skla, lepidlo, nožnice, fixy. 
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REFLEXIA 

Rodičia aj deti sa aktívne zapojili do aktivity, ich kreatívne výtvory boli pestré, veselé a plné 

nápadov. Väčšina detí sa s nadšením zapájala do rozhovorov o chrane prírody, vyjadrovali svoje 

nápady a názory. Už sa všetci tešia na ďalšie spoločné tvorenie a recykláciu. 

 

 

 


