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REALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Jana ANDREJČÁKOVÁ, SR 

 

Abstrakt:  Environmentálna výchova je podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - 

predprimárne vzdelávanie jednou z prierezových tém. Príspevok prezentuje možnosti 

integrácie environmentálnej výchovy do edukačného procesu na predprimárnom stupni 

vzdelávania.  
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Abstract: Environmental education is one of the cross-sectional topics in pre-school 

education defined by ISCED 0. This paper presents the possibilities of implementing 

environmental education in the educational process in pre-school education. 

Key words: environmental education, ISCED 0, cross-sectional topic, ježko Separko´s 

kindergarten. 

 

ÚVOD 

 

Robert G. Ingersoll svojho času povedal: „V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu 

len dôsledky.“ Je nesmierne dôležité, aby sme v tejto hektickej dobe, ktorú žijeme a ktorá je 

plná výdobytkov modernej techniky nezabudli na prírodné dedičstvo. Poznávať a chrániť 

prírodu by sme mali učiť deti už od ich útleho detstva aj cestou integrácie environmentálnej 

výchovy do edukačného procesu. 

 

1 NÁVRH REALIZÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

 

Štátny vzdelávací program pre materské školy s názvom Dieťa a svet tvoria štyri 

tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý zo spomenutých tematických 

okruhov v sebe zahŕňa tri vzdelávacie oblasti, ktoré rozvíjajú osobnosť dieťaťa po všetkých 

jeho stránkach. Jedná sa o  perceptuálno-motorickú oblasť, kognitívnu oblasť a sociálno-

emocionálnu oblasť. Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti sa vzájomne prelínajú 

a dopĺňajú. Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú súčasťou 
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vzdelávacích oblastí (www.statpedu.sk). „Environmentálna výchova vedie žiakov ku 

komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k 

životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k 

udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa 

vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne“ (www.statpedu.sk). Environmentálna výchova 

z perceptuálno-motorického hľadiska rozvíja zmyslové vnímanie, motorické zručnosti, 

sebaobslužné činnosti a pracovné návyky súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia. 

V kognitívnej oblasti poskytuje deťom poznatky súvisiace s prírodou a jej ochranou s cieľom 

naučiť deti ekologicky zmýšľať a konať. Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu buduje 

u detí pozitívny vzťah k prírode a k ochrane všetkého živého. Poukazuje na krásu prírody a jej 

vnímanie. Učí deti vyjadrovať pocity a niesť zodpovednosť za svoje činy (Miňová a kol., 

2005). Environmentálna výchova má vychovávať deti predovšetkým k väčšej miere citlivosti 

a zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Metódy a prostriedky, akými sa bude 

realizovať environmentálna výchova v materskej škole si môžu učitelia vybrať sami. Už 

samotná klíma školy v ktorej sa triedi odpad, neplytvá sa jedlom, vodou a iným spotrebným 

materiálom vytvára základ pre utváranie správnych postojov u detí predškolského veku. Deti 

by mali mať možnosť starať sa spolu s učiteľmi o rastliny, prípadne drobné živočíchy priamo 

v  materskej škole. Ak má materská škola vlastnú záhradu, rovnako to prispieva k budovaniu 

environmentálneho cítenia u detí. Pravidelné vychádzky do blízkeho okolia školy, parku či 

lesa poskytujú široké spektrum možností realizovať environmentálnu výchovu na 

predprimárnom stupni vzdelávania (Leblová, 2012). Problematika (resp. konkrétna téma)  

environmentálnej aktivity má byť deťom predškolského veku blízka, mali by mať k nej 

osobný, priamy vzťah. Z tohto pohľadu sú vhodné environmentálne témy ako voda  - jej 

znečisťovanie,  jej šetrenie,  slnečné žiarenie a jeho význam v prírode a pre človeka, odpad – 

jeho zber, jeho separovanie, šetrenie elektrickej energie v domácnosti, starostlivosť 

o najbližšie prírodné prostredie (okolie materskej školy, bydliska), skrášľovanie exteriéru 

(hrabanie lístia, zber odpadkov, vysádzanie rastlín a starostlivosť o nich) a interiéru 

(starostlivosť o izbové rastliny v domácnosti), starostlivosť o vtákov v zimnom období ap. 

(Bernátová, 2012). 

Jednou z možností realizácie environmentálnej výchovy v materskej škole je aj  

spolupráca materskej školy a rôznych organizácií. Škôlka Ježka Separka je jedinečný 

environmentálny projekt, ktorý vytvorila spoločnosť KOSIT a.s. v spolupráci s Nadáciou 
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KOSIT. Projekt je realizovaný Nadáciou KOSIT. Spoločnosť KOSIT a.s. pôsobí na 

východnom Slovensku, kde poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. 

Vzájomnou spoluprácou KOSIT-u a vybraných košických materských škôl vznikol v 

školskom roku 2011/2012 manuál zameraný na environmentálnu výchovu pre 5 - 6 ročné deti. 

V manuáli, ktorý nesie názov Škôlka Ježka Separka nájdeme učebný text o plaste, skle, 

papieri, kove či inom odpade a tiež aktivity a činnosti pre deti. Okrem manuálu dostávajú 

materské školy, ktoré sa do projektu zapoja aj iný propagačný materiál, ako súčasť 

vzdelávacieho balíčka (www.kosit.sk). „Cieľom projektu je osveta v oblasti triedenia odpadu, 

smerovaná k deťom v predškolskom veku (sekundárne aj k ich rodičom). Separovaním, teda 

rozumným nakladaním s odpadom, môžeme výrazne prispieť k ochrane životného prostredia, 

k ochrane zdravia ľudí, k úspore energií, k recyklovaniu mnohých surovín a tým aj k ochrane 

prírodných zdrojov“ (Manuál Ježka Separka, 2012). Pri realizácii environmentálnej výchovy 

je nesmierne dôležitá aj spolupráca materskej školy a rodiny. Je potrebné podnecovať a 

inšpirovať rodičov zo strany pedagógov k záujmu o prírodu a k pravidelnej návšteve prírody 

(Miňová a kol., 2005). 

 

ZÁVER 

 

Budovanie environmentálneho povedomia u detí predškolského veku sa môže 

realizovať viacerými možnými spôsobmi. Významný vplyv má rodina, no dôležitú úlohu 

zohráva aj materská škola, ktorú dieťa navštevuje a ich vzájomná spolupráca. K budovaniu 

vzťahu detí k životnému prostrediu, k jeho spoznávaniu a ochrane, významne prispieva aj 

spolupráca materskej školy a rôznych organizácií, ktoré ponúkajú viacero environmentálnych 

projektov, do ktorých sa deti spolu so svojimi učiteľmi môžu zapojiť.  
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