Aktivita:

RODINA PLANOŠOVCOV

Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH

Príroda

STUPEŇ

MŠ

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

• Význam prírodného prostredia
• Ochranárske postoje k prírode

Minutáž: 15 minút
Potrebujem: žiadne pomôcky
Provokačná myšlienka: V úvode deťom jednoduchou formou vysvetlite aká dôležitá je ochrana zelene v
mestách a ich okolí: Mestá, ktoré majú dostatok zelene, stromov, parkov, zachovaných lesov na ich okrajoch. Čo
robí život mestským ľuďom krajším a zdravším, sú vzácne zelené plochy v šedi budov a ciest. Táto živá zeleň je
však ohrozovaná práve ľuďmi, ktorí v meste žijú. Ničia ju svojím nezodpovedným správaním. Aké je to
nezodpovedné správanie? Tak napríklad presne také, aké má rodina Planošovcov, o ktorej je nasledujúci príbeh.

2. S deťmi si spoločne zopakujte príbeh o rodine Planošovcov. Potom sa detí spýtajte, čo všetko zlé urobili
Planošovci v lese.
A. Na výlet do lesa išli autom, aj keď to nemali ďaleko. Radšej sa mohli prejsť, prospelo by to ich zdraviu aj
okolitému ovzdušiu.
B. Keď už išli autom, mali ísť po ceste a nie krížom cez lúku, po kvetoch a kríkoch.
C. Otec Planoš si umyl svoje špinavé auto v jazere. Toto sa nesmie robiť, z auta sa zmyje nielen prach a
blato, ale môžu uniknúť do vody aj olej alebo benzín. To by mal dospelý vedieť!
D. Mama Planošová si pustila nahlas rádio. V prírode sa máme správať ticho a nie hlučne. Ruší to lesné
zvieratká a vtáky. Ľudia si majú v prírode tiež oddýchnuť od hluku mesta a radšej sa započúvať do spevu
vtákov a žblnkotu vody.
E. Syn Planoško začal strieľať prakom do vtáčikov. Žiadne lesné zvieratká sa nesmie bezdôvodne zabíjať,
ľudia sa majú správať v prírode ako na návšteve. Nám tiež nikto cudzí nerobí zle u nás doma. Otec
Planoš zoťal mladý stromček, aby mohol založiť oheň. Mladé stromčeky sa v lese nesmú ničiť a čerstvé
drevo nehorí, to vie aj malé dieťa !
F. Planošovci všetok odpad z jedla odhodili do jazera. Odpad si vždy berieme so sebou. Z prírody
odchádzame tak, aby ten, kto príde po nás, si ani nevšimol, že sme tam boli.
3. S deťmi diskutujte, či ešte poznajú nejaké príklady ničenia mestskej zelene a ostatnej prírody
nezodpovednými ľuďmi.
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Krok po kroku:
1. Deťom prečítajte tento príbeh:
Rodina Planošovcov sa jedného dňa vybrala do neďalekého mestského lesa na výlet. Aj keď to bolo kúsok
od sídliska, v ktorom bývali, naštartovali auto a poďho rovno krížom cez lúku, nehľadiac ani na kvety, ani na
stromy priamo k lesu. Zastali hneď vedľa lesného jazierka a prvé, čo urobil otec Planoš bolo, že si v jazere
umyl svoje špinavé a zaolejované auto. Mama Planošová zatiaľ rozprestrela na zem deku, na ktorú rozložila
jedlo a občerstvenie. Aby sa cítila ako doma, pustila si rádio na plné obrátky. Syn Planoško sa začal nudiť a
tak si vybral prak a začal strieľať na vtáčiky. Keď otec Planoš vyumýval svoje auto v jazere, začal pripravovať
drevo na opekanie. Ale niežeby pozbieral suché drevo v lese, zoťal prvý mladý stromček, ktorý mu prišiel pod
ruku. Aj tak sa mu nakoniec nepodarilo založiť oheň, pretože práve zoťaté drevo mu nechcelo horieť.
Podarená rodinka si teda sadla na deku a zjedla všetky svoje zásoby, ktoré si priniesla z domu. Obaly,
papieriky, konzervy z jedla odhodili do jazera, skončili tam ešte aj staré baterky z rádia. Po jedle zostali všetci
veľmi smädní a keďže si zabudli zobrať z domu niečo na pitie, napili sa vody z jazera. Úplne zabudli na to,
ako ho pred chvíľou zašpinili svojím odpadom a že v ňom vyumývali svoje auto. Zrazu im z tej vody prišlo
preukrutne zle. Až vtedy si spomenuli, čo všetko zlé urobili prírode a teraz za to trpia. So strašnými bolesťami
brucha odišli domov.
Preto si aj vy, milé deti, zapamätajte, že všetko zlé, čo urobíme prírode, sa nám neskôr vráti.

