
Aktivita:    MIESTO NA ZEMEGULI 
 
Autor:  
Ingrid Vadkertiová, MŠ – Šoltésovej, Nové Zámky 
 
Cesta na kurikulum:  
 

TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY 
Ľudia MŠ  Dopravné prostriedky 
 
Minutáž: 30 minút 
 
Potrebujem: obrázky dopravných prostriedkov rozstrihané na menšie kúsky, obrázky 
obláčikov, usmiatych slniečok, smutných slniečok, plastové fľaše, voda, zvuky dopravných 
prostriedkov, zvuky prírody, biela plachta vystrihnutá do tvaru zemegule, kolesá vystrihnuté 
z čierneho papiera 
 
Provokačná myšlienka: Koľko priestoru nám zostáva na zemeguli, páči sa nám tu žiť? 
 
Krok po kroku: 
 
1. Záujem detí vzbudíte prinesenou plachtou v tvare zemegule. 
 
2. Rozložte si na ňu rozstrihané obrázky dopravných prostriedkov, ktoré následne spoločne 

poskladajte a pomenujte, na čo slúžia, čím môžu ľuďom poslúžiť, či škodia našej 
zemeguli. 

 
3. Porozprávajte sa s deťmi, aké dopravné prostriedky by sme mali využívať, aby sa našej 

zemeguli lepšie dýchalo. 
 
4. Spýtajte sa detí, ako prišli do školy. Ten, kto prišiel autom, autobusom alebo vlakom, 

priloží na zemeguľu obláčik dymu. Ten, kto prišiel pešo alebo na bicykli, priloží obrázok 
usmiateho slniečka. 

 
5. Naplňte si rôzne veľké plastové fľaše vodou, ktoré budú symbolizovať spotrebu benzínu 

v závislosti od veľkosti dopravného prostriedku. Čím väčšie auto, tým viac benzínu a tým 
pádom aj viac výfukových plynov do ovzdušia. Na zemeguľu priložte obláčiky dymu.   

 
6. Vypočujte si zvuky dopravných prostriedkov a zvuky z prírody. Porovnajte, ktoré sú pre 

vaše uši príjemnejšie. Nepríjemné si zaznačte smutnými slniečkami a príjemné 
usmiatymi slniečkami. 

7. Vo vymedzenom priestore rozdeľte deti na 2 skupiny. Jedna skupina sú autá, druhá 
skupina chodci. Postupne do skupiny áut pridávajte ďalšie deti, sledujte ako sa priestor 
zapĺňa autami a pre chodcov je čoraz menej miesta. Deti, ktoré boli autá, priložia na 
zemeguľu obrázky kolies.  

 
Na záver si všetci dobre pozrite zemeguľu a zistite, ako a čím ste ju zaplnili. Porozprávajte 
sa, či ste s výsledkom spokojní a ako by ste to mohli zmeniť. 
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 MŠVVaŠ SR odporúča školám zapojiť sa do školského programu Ekologická stopa  


