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VEK DETÍ
5 – 6 rokov

TÉMA
•

Čistá voda, čistý vzduch

Minutáž: 40 minút
Potrebujem: odpad, smetiarske auto, kontajnery 4 farieb, darčeky
Provokačná myšlienka: Nie všetko, čo nájdeme v smetnom koši musí byť odpad.
Využívajme odpad trochu inak.
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Krok po kroku:
1. Porozprávajte deťom príbeh o neporiadnych obroch a poriadnych škriatkoch (príloha 1).
2. Po vypočutí príbehu sa s deťmi zahrajte na škriatkov a obrov, aby sa vcítili do danej
situácie. Nasledovne sa detí opýtajte jednoduché otázky: Ako ste sa cítili keď, ste boli
obri? Ako ste sa cítili, keď ste boli škriatkovia? Kto sa snažil využiť odpad? Akým
spôsobom ho škriatkovia využili?
Vyzvite deti, aby sa spoločne zahrali na škriatkov, ktorí triedia odpad a tým pomáhajú
prírode. Do triedy príde smetiarske auto, ktoré za sebou ťahá 4 kontajnery rôznej farby
(žltá – plast, zelená – sklo, modrá – papier, červená – nebezpečný odpad). Na druhej
strane triedy budú rozhádzané odpadky. Úlohou detí bude správne ich roztriediť.
Dávajte deťom otázky:
Prečo sú kontajnery farebné?
Do ktorého kontajneru hádžeme papier? Sklo? Fľaše? Lieky?
3. Prezlečte sa za škriatka a rozdajte deťom za odmenu výrobky zhotovené z odpadu (napr.
motýľ z PET fľaše, origami z papiera, svietnik vyrobený z pohára na zaváranie, auto
z krabice od liekov).

Príloha 1

Príbeh škriatka
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Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, za 7 dolinami a za veľkou riekou si svorne nažívali obri so
škriatkami. Jedného dňa sa však pohádali a obri sa presťahovali za rieku. Obri boli ale veľmi
neporiadni, pretože všetky smeti hádzali kade-tade na zem a neraz tieto smeti zaleteli aj ku
malým škriatkom. Obrom to bolo jedno, či sú po zemi porozhadzované, keď na ne sotva
dovideli, nuž ale škriatkom to až tak jedno nebolo, keďže smeti boli skoro rovnako veľké ako
oni sami. Jedného rána si najstarší škriatok zavolal k sebe všetkých škriatkov a vyhlásil: „Milí
škriatkovia, takto to už ďalej nepôjde, nemôžeme žiť v špine a v neporiadku, musíme s tým
niečo urobiť!“ V tom vykríkol najznámejší škriatkovský umelec: „Mám výborný nápad. Mohli
by sme z toho odpadu niečo užitočné vyrobiť.“ Avšak najmúdrejší škriatok, ktorý bol široko
ďaleko známy svojimi najlepšími nápadmi povedal: „Ale najprv by sme mali začať triediť
tento odpad, ktorý nám sem obri nahádzali.“ Škriatkovia nevedeli písať a tak každý jeden
kontajner rozlíšili farbou. Do modrého hádzali papier, do zeleného sklo, do žltého plasty a do
červeného kovy. Ale medzi odpadmi boli aj zvyšky ovocia a zeleniny a iného bezmäsitého
odpadu, ďalej lístie, konáre a buriny. Samozrejme, že chvíľu váhali, ale najmúdrejší škriatok
to hneď vyriešil a urobil pokus. Tento odpad dal na hnojisko a viete prečo? Lebo vedel, že sa
to v prírode rozloží rýchlejšie ako ostatné smeti, a že to bude dobré pre prírodu a jej plody,
ktoré sa urodia na jar, v lete ale aj na jeseň a veruže sa mu aj pôda odvďačila, keď nádherné
ovocie a zeleninu urodila. Škriatkovia sa pustili do roboty. Najznámejší škriatok umelec
vytvoril nádherné ozdoby z odpadov, ktoré okrášľovali celé mestečko. A všetci škriatkovia sa
s chuťou a radosťou pustili do práce s tým, čo už obri nepovažovali za potrebné
a vyhadzovali to a pritom ničili to najcennejšie, čo máme, našu prírodu. Jedného dňa sa ale
stala taká vec, že obri sa zahádzali svojimi vlastnými odpadkami a chceli sa presťahovať
tam, kde žili. Tak si pobalili všetky svoje veci a šup ho naspäť za rieku. Skoro odpadli, keď
uvideli, ako si tam škriatkovia svorne nažívali v čistote, poriadku a bez zápachu. To ich
prinútilo porozmýšľať nad sebou a tak sa im škriatkovský nápad zapáčil, že sa vrátili do tej
špiny a neporiadku a za pomoci škriatkov si aj oni upravili mestečko. A predstavte si, žijú tam
za 7 horami a 7 dolinami až do dnešného dňa.
(Autorka príbehu: p. uč. Mgr. Zuzana Repková)

