Aktivita:

MALÍ STAVITELIA

Autor:
Katarína Laurincová, Súkromná materská škola Školská 2344, Krupina
Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH
Príroda

VEK DETÍ
4 – 5 rokov

TÉMA
•

Chráňme prírodu okolo
nás

Minutáž: 30 minút
Potrebujem: časopis, lep, nožnice, výkres A2, PC, DVD Krtko v meste
Provokačná myšlienka: Deťom pustite krátku rozprávku Krtko v meste. V tejto rozprávke sa
krtko a jeho kamaráti hrali pri stromoch na lúke a potom počuli, ako sa niečo k nim približuje
a ničí im stromy, kvety, les. Prišli tam drevorubači, buldozéry a zvieratká sa pozerali a plakali,
ako im ľudia zničili ich domov (les). Po 8. minúte rozprávku vypnite a pokračujete
rozhovorom, čo sa mohlo s lesom ďalej diať.
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Krok po kroku:
1. Rozhovorom smerujte k tomu, aby deti porozprávali čo sa nachádza okolo ich domu.
Pýtajte sa, čo všetko vidia cestou do škôlky. Rôzne budovy, cesty, autá, no prírody –
zelene je pomenej. Zahrajte sa na malých staviteľov, ktorí majú postaviť nové mesto.
2. Najskôr deti vytvoria koláž prírody (lebo najskôr bol les, lúka, pole). Z novín, časopisov,
kalendárov vystrihnú obrázky prírody – stromy, lúky, rastliny, zvieratá. Týmito obrázkami
polepte celý papier (výkres A2). Porozprávajte sa, čo ešte všetko môžu vidieť v lese
okrem toho, čo nalepili na papier.
3. Potom sa zahrajte na staviteľov mesta, lebo ľudia potrebujú priestor pre svoje domy. Deti
vystrihnú obrázky rôznych domov, ciest, budov, obchodov, fabrík a pod. Tieto obrázky
nalepia na prírodu, ktorú si pred tým vytvorili.
4. Upozornite deti, či si niečo všimli. Čo sa stalo s lesom? Budovami a cestami zakryli
prírodu. Deti by mali prísť k záveru, že nás čoraz viac obklopujú domy, obchody a prírody
je stále menej. Potom sa detí spýtajte, či sa im páči žiť v prostredí, kde sú samé budovy,
alebo v prostredí kde sú stromy, kvety a veľký park, kde sa v lete môžu hrávať
a oddychovať. Spýtajte sa, či sa im viac páči, keď dýchajú čerstvý vzduch alebo keď
prechádzajú cez mesto a dýchajú výfukové plyny z áut a komínov.
5. Na záver sa porozprávajte o tom, ako spoločne môžete chrániť prírodu, aby sa
nestrácala, vysvetlite, prečo je príroda pre život ľudí, ale aj zvierat v lese dôležitá.
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