
NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Aj vzduch a stromy šepkajú 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. + II.- Diskutovať 

o význame vody pre 

rastliny, zvieratá a človeka, 

diskusiu rozšíriť 

o znečisťovanie vody 

 

 

Voda- dar Zeme 

 

 

 

Porozprávajte sa s deťmi o tom, aký má význam voda pre rastliny, zvieratá, človeka; 

prečo ma tak veľký význam; ako a prečo je znečisťovaná v prírode. 

 

Činnosti:  

 Spoločne si pozrite obrázkovú rozprávku: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLPQgewKof4 

 Porozprávajte sa s deťmi o čom bola rozprávka; kto v nej vystupoval; či je 

správne znečisťovať prírodu, ako je potrebné sa vyhnúť znečisteniu 

prírody/prostredia; 

 Vyberte sa s deťmi do prírody v blízkom okolí a objavujte, čo sa v prírode všetko 

nachádza, skúste v prírode porovnávať prírodné javy, predmety a určujte ich 

podobnosť a odlišnosť; 

 Vyfarbite si omaľovanku (Príloha č. 1, 2,); 

 Stiahnite si pracovný list z tejto stránky:  

https://sk.pinterest.com/pin/21532904455374326/ 

Dary Zeme- rozdajte ich deťom, aby ich vypracovali (na precvičenie prstov 

a dlani); 

I. + II.- Opísať predmety 

a ich vlastnosti 

 

 

Stromček šťastia 

 

 

Povedzte deťom riekanku: 

Vzduch a slnko stromom stačí, 

vodu pijú zo zeme, 

hojdajú hniezda vtáčie, 

šepkajú si tajomne. 

Činnosti: 

 Blíži sa sviatok Deň Zeme, v ktorom sa snažíme poukazovať na ničenie 

a znečisťovanie prírody a možnosťami jej ochrany. Neoddeliteľnou súčasťou 

prírody sú aj stromy, z ktorých získavame kyslík. Je taktiež potrebné sa o nich 

https://www.youtube.com/watch?v=DLPQgewKof4
https://sk.pinterest.com/pin/21532904455374326/


starať a neničiť ich. Hovorí sa, že dobrým účinkom pre naše telo a pocit šťastia 

môžeme získavať zo stromov aj tým, že stromy raz za čas objímeme. Nie každý 

má možnosť mať taký obyčajný strom na dvore alebo v svojom blízkom okolí. 

Ale prečo by sme si nevytvorili taký svoj strom šťastia a mali ho na špeciálnom 

mieste v pohodlí domova? Nuž niektorí z vás si ho môžu kúpiť, ale najkrajšie, 

najcennejšie a najoriginálnejšie je si ho vyrobiť doma aj so šikovnými 

pomocníkmi. Nie je to ťažké, s troškou šikovnosti a trpezlivosti to hravo zvládnete. 

Čo budete hlavne potrebovať? Určite nejaký kameň a drôt. 

 Vyberte sa s deťmi na prechádzku do prírody. Všímajte si a hľadajte vhodný 

kameň, ktorý vám bude slúžiť na výrobu stromčeka. Skúste opísať s deťmi kameň, 

jeho vlastnosti, jeho možnosť a vhodnosť pri tvorení stromčeka. Takisto 

vyhľadajte doma medený drôtik (nemusí byť medený), opíšte ho s deťmi, aj jeho 

vlastnosti, možnosti a vhodnosti pri tvorení stromčeka. Pokúste sa o vytvorenie 

stromčeka šťastia za pomoci detí. 

Postup výroby stromčeka: 

V prvom rade je potrebné použiť medený drôtik v priemere 0,4 mm ( môže byť hrubší/ 

tenší), korálky s priemerom 3,5 mm ( môžu byť aj väčšie/ menšie) hlavne, aby mali vhodnú 

dierku na navliekanie na drôtik. Drôtik je potrebné si nastrihať na dĺžku 40 cm a ohnúť 

napoly. Potrebujete 24 vetvičiek s tromi až šiestimi očkami. 

 Pomocou a názornou ukážkou na výrobu stromčeka šťastia vám bude tento foto 

návod:  

https://artmama.sme.sk/koralkovanie/fotopostup-na-koralkovy-stromcek-

stastia 

Nezabudnite: na konci nemusíte pripevniť stromček s tavnou pištoľou, ale jednoducho 

ho ,,koreňmi“ pritiahnuť  a skrútiť o spodok kameňa 

I. – mladšie deti vám môžu pridržiavať drôtik, aby sa pozorovaním tento postup naučili, 

a pri ďalšej výrobe by si ho mohli vyrobiť samé; 

II. – staršie deti si úlohu navliekania môžu s vami vymeniť. 

Náhradou koráliek môžu byť menšie gombíky alebo maličké guľôčky z plastelíny 

 Prácu, prosím, odfoťte a pošlite na emailovú adresu : riaditelka@3msv1.sk 

https://artmama.sme.sk/koralkovanie/fotopostup-na-koralkovy-stromcek-stastia
https://artmama.sme.sk/koralkovanie/fotopostup-na-koralkovy-stromcek-stastia
mailto:riaditelka@3msv1.sk


I. – Spontánne dotvoriť 

plagát Zeme lepením 

obrázkov 

II. – Vystrihovať a dotvoriť 

plagát Zeme zámerným 

lepením obrázkov 

 

 

 

 

 

Deň Zeme 

Povedzte deťom báseň: 

Naša Zem je zemeguľa, vesmírom sa rada gúľa. 

Vôbec nie je náhoda, keď ochorie príroda. 

Hoc som malý, dobre viem, čím prírode pomôžem. 

Vôbec nie je náhoda, keď ochorie príroda. 

Dnes má sviatok naša Zem, čo jej k sviatku poprajem? 

Modré z neba, zdravý vzduch, čisté rieky, v lesoch kľud. 

 

Činnosti: 

 Porozprávajte sa s deťmi o Zemi, opýtajte sa deti na tieto otázky: 

1. Čo si myslíš, kedy je Zem veselá? 

2. Čo si myslíš, kedy je Zem smutná? 

(Pomôcka: veselá- keď na ňu svieti slniečko, rastú rastlinky, kvitnú kvety, keď je v nej 

čisto, keď sú zdraví ľudia, zvieratká,.... 

smutná- keď sú ľudia zlí, je na nej kopec smetia, voda je špinavá, sú chorí ľudia, 

zvieratá,...) 

 Vytvorte si plagát, na ktorom bude nakreslená naša Zem (veselá aj smutná). Ako 

inšpirácia vám poslúži tento obrázok: 

https://sk.pinterest.com/pin/536702480592968785/ 

Následne si vystrihnite obrázky z prílohy (Príloha č. 3, 4, 5) 

(* staršie deti si ich môžu vystrihnúť samé); 

Po vystrihnutí povedzte deťom, aby roztriedili obrázky na dve časti (tie, ktoré 

patria do veselej / smutnej Zemi). Na každý obrázok sa ich opýtajte, prečo ho 

zaradili tam, kam ho zaradia (ak by sa deti pomýlili, je potrebné ich opraviť 

a vysvetliť im to) 

Po roztriedení sa môžu obrázky nalepovať na obrázky Zeme. 

I.- mladšie deti spontánne, kde sa im to páči 

II.- staršie deti zámerne ( najvhodnejšie okolo zemegule) 

Plagát je hotový. 

https://sk.pinterest.com/pin/536702480592968785/


 Pre dokonalosť plagátu potrite deťom farbami ( vodové, temperové, anilínové, 

akrylové) ruky a nech ich odtlačia do stredu plagátu. Zemegule s malými 

pomocníkmi vyfarbite/ vymaľujte. Opýtajte sa deti, ako by oni ochránili prírodu. 

Detské nápady napíšte na vystrihnuté srdiečka, ktoré im nakreslíte a vystrihnete 

( srdiečka v malom formáte tak, aby sa zmestil text). Následne ich nalepte 

s malými pomocníkmi na prsty. HURÁÁÁ,  a je to HOTOVÉ 

( *pre inšpiráciu textov do srdiečok: neodhadzujem v prírode odpadky,  do obchodu si 

nosím vlastnú tašku, dávam odpadu druhú šancu na využitie,  doma či v škôlke pestujem 

rôzne rastlinky a stromčeky, recyklujem odpad,  nepoužívam jednorazové veci, do školy 

chodíme pešo či na bicykli, vždy zhasínam svetlo, keď odchádzam z miestnosti,  

nevyhadzujem jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,  kupujeme veci vo 

vratných obaloch) 

 Svojimi krásnymi plagátmi sa pochváľte na emailovej adrese: 

riaditelka@3msv1.sk 

I. + II.- Svoje pocity 

z počúvania hudby vyjadriť 

tlieskaním, plieskaním, 

dupaním 

 

 

 

Príroda sa stále prebúdza 

Aj keď je už sviatok Deň Zeme za nami, naša príroda stále ožíva, je v plnom rozkvete. 

Aby sme nezabúdali na našu Zem, vybrala som si pre vás jednu krásnu a zaujímavú 

pieseň, aj keď je ich dosť. 

 

Činnosti:  

 Pozrite a hlavne si vypočujte nasledujúcu pieseň, o našej drahej Zemi, a čo 

v sebe ukrýva 

https://www.youtube.com/watch?v=mljgGEIHK5c 

 Pieseň si vypočujte viackrát, aby ju deti vyjadrili tlieskaním, plieskaním, 

dupaním; 

 Po vypočutí sa opýtajte deti o kom bola pieseň  a aké zvieratká sa ta nachádzali; 

 Zacvičte si s deťmi prostredníctvom tanca na túto pieseň: 

https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM 

I.- Poznať druhy odpadu pri 

triedení rôznych predmetov 

 

 

 

Príroda má v sebe veľkú moc, kvitnú kvety, rastú rastliny, na jar sa prebúdzajú niektoré 

zvieratá zo zimného spánku, ale predsa jej my ľudia dokážeme ublížiť. Ako? Napríklad 

znečistením a netriedením odpadu. Tomu však vieme zabrániť. 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
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do určitej skupiny ( plasty, 

papier, kovy, sklo) 

 

II.- Spoznať a triediť odpad 

do skupín podľa druhu 

odpadu ( plasty, papier, 

kovy, sklo) 

 

 

 

Triedenie odpadu 

 

Činnosti: 

 Prečítajte deťom veršovanú rozprávku- Recyklovanie sú čary! 

Len tak sedíš za počítačom, 

hráš hry, dosiahol si level tretí. 

Vtedy svitne rodičom, zakričia: Choď vysypať smeti! 

Znechutený schmatneš vrece, 

prehodíš ho cez plece, 

berieš kľúče, dvere zavrieš, 

po schodoch sa ticho vlečieš. 

Susedov zo slušnosti pozdravíš, 

kráčaš ďalej a pri kontajneroch zastavíš. 

Nerobíš z toho žiadnu vedu, 

celé vrece do kontajnera hodíš, 

ale zrazu niekto prichádza spredu,  

ticho ako krokodíl. 

Jeden ujo spýta sa ťa: A ten odpad si roztriedil? 

Ja na to: Ale ujo, veď to vôbec netreba! Rozloží sa tak či tak, veď triediť nie je 

potreba! 

To sa teda veľmi mýliš, 

za pár rokov uvidíš! 

Matička Zem pomstí sa nám 

a to len preto, že ty netriediš! 

Ten pán odišiel, stojíš tam sám, 

pomyslíš si: Ako recyklovať? To si na internete vyhľadám! 

Surfuješ na internete, natrafíš na recyklohry, 

čítaš, čítaš, prehlásiš: recyklovanie sú čary! 

Veď naša Zem nás potrebuje a 

ak to ďalej takto poputuje, 

planéta nám v smetiach zhnije, 

len preto, že málokto recykluje! 



Odteraz si pamätaj, plasty do žltého kontajnera daj. 

Papier do modrého, sklo do farby zelenej, 

ak takto budeš pokračovať, našej Zemi bude HEJ! 

A na elektroniku v škole máš špeciálny červený kôš, 

zober staré baterky, MP3-ky, toto všetko doňho vlož. 

Tak tu je odo mňa pre teba rada. 

Recykluj! Tvoja Zem bude rada. 

 Opýtajte sa detí: 

1. O čom bola rozprávka? 

2. Prečo nechcel chlapček triediť odpad?  

3. Kto chlapčekovi poradil, aby sa staral o našu Zem? Ako? 

4. Vieš do akého kontajnera/ koša patria plasty, papiere, kovy a sklá? 

 

 Vytvorte si z krabíc (najvhodnejšie od topánok) 4 kontajnery, oblepte ich výkresmi 

( modrá – papier, žltá- plasty, červená- kovy, zelená- sklo), prípadne ich 

namaľujte danou farbou: 

I.  menšie deti poznávajú tieto druhy, oboznámte ich rôznymi príkladmi v domácnosti 

prípadne obrázkami z internetu, a zaraďte ich spoločne do daného druhu odpadu 

II.- staršie deti sa opýtajte na rôzne predmety, a do ktorého druhu by ich zaradili ( 

prípadne im ukážte v domácnosti predmety alebo obrázky na internete) 

 

 Nájdite si doma igelitovú tašku, prípadne vrece a vložte do neho akékoľvek 

predmety z domácnosti ( plast, sklo, papier, kov). Poukladajte si od seba mini 

kontajnery , ktoré ste vyrobili, zopakujte si s deťmi, ktorá farba aký odpad 

označuje a vysypte odpad na zem ( ak bude dobré počasie, môžete aktivitu 

vykonávať podľa možnosti aj na dvore): 

I.- mladšie deti spoločne s vami budú triediť, každý predmet, ktorý zodvihnú zo zeme 

slovne povedia akým druhom odpadom je, a tak ho vložia do príslušného kontajnera 

II. staršie deti triedia samé, na konci vám ukážu roztriedený odpad a vysvetlia vám prečo 

ho tak rozdelili ( ak by ste našli chybu, opýtajte sa napr. prečo predmet, ktorý mal byť 

v plastoch je pri sklách, atď.) 

 

Prajem vám veselé tvorenie, trpezlivosti a zábavu. Zvládnete to!   



Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

http://www.predskolaci.cz/category/omalovanky-vymalovanky/les-omalovanky 

https://www.top10list.cz/top-10-nejoblibenejsi-hracky-historie/8/ 

https://sk.pinterest.com/pin/475763148112884004/ 

http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu/anyagok/2016_17/Met_zosit_2017.pdf 

http://www.recyklohry.sk/images/uploaded/files/vyhodnotenie_12.%C3%BAlohy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

http://www.predskolaci.cz/category/omalovanky-vymalovanky/les-omalovanky
https://www.top10list.cz/top-10-nejoblibenejsi-hracky-historie/8/
https://sk.pinterest.com/pin/475763148112884004/
http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu/anyagok/2016_17/Met_zosit_2017.pdf
http://www.recyklohry.sk/images/uploaded/files/vyhodnotenie_12.%C3%BAlohy.pdf
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