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ENVIRONMENTÁLNOU VÝCHOVOU BLIŽŠIE K ZEMI 

 

Kristína ANDUČIČOVÁ, Ivana KUBINSKÁ, SR 

 

Abstrakt: V príspevku autorky poukazujú na dôležitosť environmentálnej výchovy 

realizujúcej sa predovšetkým priamym kontaktom s prírodou ako neoddeliteľnú súčasť 

budovania hodnotovej orientácie dieťaťa a environmentálneho a ekologického myslenia ako 

aj nevyhnutnosť začleňovania jej prvkov do edukačného procesu. Článok prezentuje 

jednotlivé aktivity, ktoré majú podnietiť u dieťaťa pozitívny vzťah ku všetkému živému, 

umožniť rozprávať o problémoch, riešeniach a pocitoch a podnietiť zodpovedné konanie a 

konkrétnu činnosť v prospech životného prostredia.  

Kľúčové slová:  environmentálna výchova, dieťa, aktivity, edukačný proces  

 

Abstract:  In this allowace the authors show the importance of environmental education 

being realized above all by direct contact with nature as an inseparable part of building the 

value orientation of the child and the environmental and ecological thinking, as well as the 

need of inclusion its elements to the educational process. This article presents particular 

activities which should encourage a positive attitude to all living of a child, to allow to talk 

about problems, solutions and feelings and encourage responsible behavior and concrete 

action in behalf of the environment. 
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ÚVOD 

 

Podľa S. Vincíkovej (1998) existuje mnoho definícií a pohľadov na environmentálnu 

výchovu. Možno ju definovať napr. ako výchovu jedinca, ktorého hodnotový systém mu 

umožňuje citlivo a múdro konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity  života vo 

všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a bude 

ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie a prijímať dobrovoľnú skromnosť ako 

spôsob života únosne zaťažujúc životné prostredie. 
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1 ZNAKY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V EDUKAČNOM PROCESE 

 

Keďže už v predškolskom veku sa u detí začína vývoj sociálnych kontrol a hodnotovej 

orientácie, je veľmi podstatné, aby sa dieťa naučilo vidieť vzájomné porozumenie medzi 

ľuďmi navzájom, naučilo citlivo zaobchádzať so zvieratami, či naučilo sa ohľaduplne správať 

k rastlinám, a to, že triedenie odpadu je veľmi dôležité. 

 Miera environmentálnej výchovy a vzdelávania podľa D. Kučeríkovej (2006) vždy 

závisí od miery, v akej si škola plní svoje poslanie vzdelávať a humanizovať človeka. 

Environmentálna výchova v školách, kde je dobrá organizácia, personálne obsadenie 

a primerané materiálne zabezpečenie, môže priniesť dobré výsledky aj v resocializácii detí 

s poruchami správania. Tak sa environmentálna výchova stáva účinným pomocníkom 

a nástrojom v učebnom procese v spolupráci so všetkými účastníkmi výchovno-edukačného 

procesu (koordinátormi, špeciálnym pedagógom a inými odborníkmi)  

V materskej škole sa ekologická výchova môže uskutočňovať priamym kontaktom 

detí so živou prírodou, prácou s prírodninami a priamym pozorovaním. Ide predovšetkým 

o nachádzanie krásy, lásky a vzťahu k prírode a ku všetkému živému, o ich poznanie 

všetkými zmyslami, a tým vytvorenie základných postojov dieťaťa k životnému prostrediu. 

Cieľom ekologickej výchovy (Bureš, 1996) je vytváranie základných hygienických, 

sociálnych, kultúrnych schopností a návykov vo vzťahu k životnému prostrediu. U detí je 

potrebné neustále prebúdzať citový vzťah k prírode, k výtvorom ľudskej práce aj k ľuďom 

samotným a tak poskytnúť základné poznatky o vzťahoch a správaní človeka k životnému 

prostrediu. Prvky ekologickej výchovy sa musia prelínať celým výchovným pôsobením. 

Dieťa sa bude správať v súlade s pravidlami starostlivosti o prostredie, pokiaľ 

v spoločenstvách, kde vyrastá, prevláda ohľaduplné správanie sa k prírode (Horká, 1996). 

Úlohy ekologickej výchovy pre mladší školský vek triedi H. Horká (1996), podľa 

nášho názoru sú však aplikovateľné aj v materskej škole: 

- úlohy v rovine poznávacej, kde sa žiaci učia pozorovať, vnímať všetkými zmyslami, 

porovnávať, poznávať a hľadať vzájomné vzťahy, pochopiť ich a porozumieť im, 

uvedomovať si podmienenosť a súvislosti v životnom prostredí, 

- úlohy v rovine utvárania hodnotovo-orientačných vzťahov k prostrediu – poznávanie 

a pochopenie hodnôt prírody, taktiež citový vzťah k nej, odrážajúci v postojoch, 

- úlohy v rovine činností, ktoré zahrňujú zodpovedné a šetrné jednanie v každodenných 

situáciách.  
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Podľa H. Horkej (1994) hlavnými zásadami pre predškolskú ekologickú výchovu sú: 

- zaistiť aktívny kontakt s prostredím, 

- získať praktické skúsenosti, 

- umožniť hlboký zážitok, 

- využívať prvky umenia a hier (ekohry), 

- klásť dôraz na sebareflexiu a sebapoznanie dieťaťa. 

Ekologickú výchovu chápeme komplexne ako proces poznávania životného 

prostredia, utvárania a rozvíjania hodnotiacich vzťahov a postojov (vrátane etického 

a estetického hodnotenia) a rozvíjania šetrného a zodpovedného jednania. 

 V materskej škole ide predovšetkým o elementárne poznávanie prírody, vytváranie 

vzťahu k nej a túžby prírodu ochraňovať. Ide aj o rozvíjanie základných schopností a návykov 

starostlivosti o najbližšie prostredie. 

 Pre dosiahnutie prejavenia sa detskej spontánnosti a prirodzenosti prostredníctvom 

zaujímavých činností, je potrebné dať deťom priestor pre pobyt v prírodnom prostredí a tak 

im umožniť kontakt s prírodou. 

„Každý človek je o to lepší a ušľachtilejší, o to viac, ak si váži prírodu. Kto si váži prírodu, 

ten ju aj miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách, aj v škole ako jedna 

z najvzácnejších vlastností človeka.“ (Ján Amos Komenský). 

 Aktivity, ktoré navrhujeme pre deti v materskej škole musia byť prispôsobené veku 

detí a ich individuálnym vývojovým zvláštnostiam. Časť aktivít, ktoré prezentujeme v práci 

sú modifikované aktivity, ktoré ponúkajú vo svojich publikáciách Doušková – Kružlicová 

(2012), Podhájecká (2011). Ďalšie akvitity vo svojich prípevkoch ponúka Bernátová (2012), s 

využitím digitálnych technógií Kochová (2012).  

 

EDUKAČNÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU 

 

Aktivita 1  

Edukačná situácia: Postele pre medvede (skupinová činnosť na pobyte vonku) 

Edukačná požiadavka: Oboznámenie sa s rôznym druhom materiálu. 

Priebeh:  Každé dieťa nazbiera ľubovoľný druh prírodniny (konáriky, 

 kamienky, listy a pod.), ktoré uloží do skupín. Skupiny 

zhotovujú postele pre medvede z jednotlivých kusov 

nazberaného materiálu tak, aby boli postele rôznej veľkosti. 
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Dialóg v akcii o rôznorodosti materiálu. V závere budú deti 

merať postele pomocou pripraveného spoločného meradla – 

modrého pásika. Po odmeraní postele, môžu deti stvárniť čas 

príbehu ako prišli medvede domov. 

Edukačné stratégie: Poukázať na stavebný význam prírodnín. 

Reflexia:  Ako ste sa dokázali dohodnúť pri príprave postele pre medvede?

  

Aktivita 2 

Edukačná situácia:  Fotoateliér v prírode (fotografovanie prírodných a štruktúr 

 s celou triedou) 

Edukačná požiadavka:  Dieťa vie vyhľadať vo vymedzenom priestore zaujímavé 

 materiály a štruktúry, dokáže ich jednoducho opísať. 

Priebeh: Deti vyhľadávajú v prírode zaujímavé materiály a štruktúry, 

ktoré sa im najviac páčia a tieto sa pokúšajú zachytiť na 

 fotografiu. Po zachytení časti prírody deti opisujú vybratú časť. 

Skúsia uviesť dôvod výberu. Deti si z fotografií za pomoci 

 učiteľky zhotovia výstavku.  

Edukačné stratégie: rozhovor, opisovanie, zdôvodňovanie svojho výberu, 

 fotografovanie, práca na výstave 

Reflexia:  Si spokojný so záberom? Čoby si tam chcel zachytiť 

a nepodarilo sa ti?  

 

Aktivita 3  

Edukačná situácia:  Výstavná sieň v parku (pobyt vonku – celá trieda) 

Edukačná požiadavka:  Dieťa vie samostatne zdôvodniť  svoj výber. 

Priebeh:  Každé dieťa má za úlohu zhotoviť z konárov rámček a týmto 

 rámčekom označiť výsek prírody, ktorý sa mu na základe 

 vnímania okolitej prírodnej scenérie najviac páči, a preto si ho 

 vybral a tak si vytvoriť osobný obraz, ktorý by namaľoval, keby 

bol maliarom. 

Edukačne stratégie: zraková percepcia, prežívanie krás prírody, hodnotenie,  

 argumentácia, vyplývajúca zo svojho rozhodnutia, rozprávania 
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Reflexia: Predstavte ostaným svoj obraz a oceňte slovne autorov obrazov, 

 ktorí sa vám páčia. 

Aktivita  4 

Edukačná situácia:  Čistá príroda (pobyt vonku, hry a hrové činnosti – celá trieda) 

edukačná požiadavka:  Dieťa vie rozoznávať materiály, z ktorých sú predmety  

 vyrábané 

Priebeh: Preoblečené za lesnú vílu motivujeme deti rozhovorom  o 

prírode, ktorá sa prebudila z hlbokého zimného spánku a sneh, 

ktorý sa roztopil nám ukazuje, aký neporiadok zavládol na zemi, 

všade sú odpadky, ktoré cez zimu nebolo vidieť. Rozhovor o 

dôležitosti hádzania odpadu do košov (názorná ukážka 

jednotlivých farieb  kontajnerov, ktoré sú určené na 

 separáciu odpadu. Vyzdvihuje význam separácie odpadu a jeho 

využitie na tvorbu nových vecí. Na zemi sú porozhadzované 

predmety z rôznych  materiálov. Deti sa voľne pohybujú po 

miestnosti za sprievodu hudby. Keď hudba prestane hrať, lesná 

víla oznámi, ktoré veci ide upratať, napríklad veci z umelej 

hmoty, deti jej pomáhajú. Jedného predmetu sa môže  dotknúť aj 

viacero detí. Po uprataní planéty, deti vymenujú aké druhy 

 materiálov mali v ruke.  

Edukačné stratégie: zraková percepcia, rozprávanie, riešenie jednoduchých  

 problémových úloh. 

Reflexia: Skontroluj, či sú veci zaradené do kontajnerov správne. 

 

Aktivita  5 

Edukačná situácia:  Logo organizácie (edukačná aktivita – celá trieda) 

Edukačná požiadavka:  Dieťaťa vie vytvoriť obraz jarnej prírody prostredníctvom 

 rôzneho odpadového materiálu formou lepenia. 

Priebeh:  Každé dieťa má dispozícií odpadový materiál ako noviny, 

 vrchnáky z fliaš, čajové papieriky, disperzné lepidlo, látky zo 

 starých odevov, z ktorých vytvoria logo svojej skupiny (napr. 

Jarní záchranári), každá skupina pracuje na jednotlivom kuse. 

Každý kus má vopred určený druh materiálu, ktorý sa bude lepiť 
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na časť obrazu. Jednotlivé časti materiálu lepia tak, aby boli 

vedľa seba.  

Edukačné stratégie: zraková percepcia, pochopenie významu  separácie, hodnotenie, 

 rozprávanie, manipulácia s materiálom 

Reflexia: Hodnote ako sa ti pracovalo s daným druhom materiálu. 

 

Aktivita  6 

Edukačná situácia:  Triedenie odpadu (Hudobno-pohybová hra – celá trieda) 

Edukačná požiadavka:  Upevniť si poznatky o triedení odpadu .  

Priebeh: Deti zmotivujeme rozhovorom o jari, ktorá k nám prišla a kvety 

 sa chcú prebudiť do krásnej a čistej zeme. Deti triedia odpad, 

 aby bola príroda čistá. Na zemi sú rozmiestnené veľké makety, 

 v každom rohu jedna. Makety znázorňujú koše na separáciu 

 odpadu (zelený kontajner znázorňuje sklo, modrý – plasty, žltý– 

 papier). Na hudbu tancujú deti v kruhu. Po čase sa hudba 

 zastaví a dieťa musí pohotovo reagovať na pokyn učiteľa napr.: 

 „Teraz utekáme k modrému kontajneru.“ Deti sa rozutekajú 

 k správnej makete a zakričia, aký druh odpadu sa dáva to 

 určeného kontajneru. Potom sa pustí znova hudba a hra sa 

 opakuje. 

Edukačné stratégie: zraková percepcia, pochopenie významu separácie, rozprávanie, 

orientácia v priestore 

Reflexia:  Videli ste vo vašom okolí kontajnery na odpad? Akej farby sú? 

 

ZÁVER 

 

 Keďže deti chodia často na výlety za poznávaním prírody, spoznávajú tak faunu 

a flóru priamo v prirodzenom prostredí. Tak učitelia prostredníctvom priamej názornej 

ukážky rozprávajú deťom o potrebe chrániť našu prírodu a osobným príkladom a spôsobom 

prístupu k prírode dávajú nezameniteľný príklad deťom, ktoré sa v prírode učia o liečivých 

rastlinách, o ich význame a tiež možnom použití. Návšteva Zoologickej alebo Botanickej 

záhrady je vhodným priestorom pre priebeh zážitkového učenia. 
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Pri výchove je dôležité dávať deťom príklad svojim správaním a jednaním, viesť 

ekologický spôsob života a popri tom dbať aj na úroveň medziľudských vzťahov medzi 

učiteľmi, rodičmi a deťmi navzájom. 

Prostredníctvom týchto aktivít umožňujeme deťom pochopiť, že sú súčasťou prírody, v ktorej 

existuje mnoho vzájomných vzťahov. Využívaním princípu zážitku (prijímania určitých 

hodnôt a poznatkov emotívnym spôsobom) a čo najčastejším pobytom v prírode dávame 

prednosť pred vysvetľovaním a zdôvodňovaním. 
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