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KÚTIK PRÍRODY AKO PRIESTOR PRE REALIZÁCIU PRÍRODOVEDNO- 

ENVIRONMENTÁLNYCH AKTIVÍT PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU  

 

Renáta BERNÁTOVÁ, SR 

 

Abstrakt: V príspevku popisujeme kútik prírody, jeho súčasti a  význam pre 

environmentálnu edukáciu detí predškolského veku. Prezentujeme aj niektoré výsledky 

dotazníkového prieskumu súvisiace s témou príspevku. Respondentkami boli učiteľky 

materskej školy.  

Kľúčové slová: environmentálna výchova, kútik prírody, dieťa predškolského veku, materská 

škola, dotazníkový prieskum 

 

Abstract:  In the contribution we describe the corner of the nature, its parts and importance 

for the environmental education of children of pre-school age. We present some results of the 

questionnaire survey relevant to the topic of the contribution. Respondents were teachers of 

nursery school. 

Key words: environmental education, corner of the nature, pre-school age child, nursery 

school, questionnaire survey 

 

ÚVOD 

 

Pojmom kútik prírody označujeme miesto, kde učiteľ s deťmi realizuje rozmanité 

prírodovedné a environmentálne aktivity. Najvhodnejším miestom pre zriadenie kútika 

prírody je samostatná miestnosť, ak to umožňujú priestorové možnosti školy. Najčastejšie sa 

však kútik prírody v reálnych podmienkach školy zriaďuje v školskej triede. Zriadenie kútika 

na školskej chodbe má veľa nevýhod, z ktorých hlavné sú nežiaduce zásahy starších žiakov 

do jeho obsahu alebo pokusov, ktoré sa v ňom uskutočňujú. Podľa Hamalovej (1990)  miesto 

pre zriadenie kútika prírody musí mať dostatok svetla a tepla, najmä v zimnom období, aby 

živé prírodniny nezamrzli. Základom kútika je stôl alebo niekoľko stolov, príp. špeciálne na 

ten cieľ vybudovaný priebežný parapet pod oknami, hornú plochu stola chránime pred 

vlhkom a poškrabaním preglejkou, umakartom a pod. Na stôl sa postavia pokusné rastliny v 

kvetináčoch, debničkách a pod. Viváriá – chovné zariadenia pre živočíchov  umiestňujeme pri 

zadnej stene triedy, kde sú chránené pred priamym slnečným žiarením. Na steny okolo kútika 
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sa pripevnia nástenky, na ktoré sa montujú súbory obrázkov, konáriky s listami, kalendár 

prírody s fenologickými alebo písomnými záznamami a pod. (Bernátová - Uhereková, 2007). 

 

1 ČINNOSTI REALIZOVANÉ V KÚTIKU PRÍRODY S  DEŤMI 

PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

 

Učiteľka s deťmi realizuje počas celého školského roka v kútiku prírody tieto činnosti:  

 prírodovedné pozorovania (napr. klíčenie semien, rast fazule, zmeny skupenstva vody) 

 prírodovedné pokusy (napr. svetlo a jeho význam pre rast rastlín, voda a jej význam 

pre klíčenie semien) 

 tematické výstavky podľa ročných období (napr. výstavky jarných bylín, suchých 

plodov, semien, vetvičiek ihličnatých drevín so šiškami) 

 trvalý alebo dočasný chov živočíchov vo viváriách (napr. slimák, dážďovka, akvárijné 

rybky) 

 pestovanie izbových rastlín a starostlivosť o nich  (Bernátová - Uhereková, 2007). 

V kútiku prírody sa realizujú tematické výstavky podľa ročných období. Prírodný 

materiál do kútika si deti prinášajú z vychádzok. Každá prírodnina uložená v kútiku prírody 

má byť označená aspoň názvom (v predškolskom veku to nie je nevyhnutné).  V jarnom 

období realizujeme napríklad výstavku jarných bylín, v jesennom období  výstavku suchých 

i dužinatých plodov, výstavku plodníc húb, výstavku semien ap.  

Kútik prírody poskytuje priestor aj pre trvalý alebo dočasný chov živočíchov. 

Najčastejšie sú v kútiku prírody chované akvárijné rybičky. V dočasných chovných 

zariadeniach (napr.. dva –tri  týždne)  môžeme chovať slimáka záhradného alebo dážďovku 

zemnú.  

Dno chovného zariadenia pre slimáka sa vystelie do výšky 5 cm rašelinou alebo lístím, 

vrstvou  piesku a zeminy. Na dne sa môže vytvarovať do výšky 10-15 cm z pôdy mierne 

nerovný terén, do ktorého je vhodné umiestniť 1 – 2 menšie konáre, kúsky kôry alebo 

koreňov (na úkryt) a 2 – 3 väčšie ploché kamene (na ktoré sa môže podávať potrava). Na dno 

možno zasadiť 2 – 3 trsy púpavy lekárskej a tým vytvoriť“ slimačie zátišie.” Dekorácia bude 

slúžiť ako úkryt a čiastočne aj ako potrava. Slimáky sa najlepšie cítia pri teplote 25 – 30 °C, 

preto treba terárium umiestniť na dostatočne teplom mieste. Aby sa dosiahla požadovaná 

vlhkosť prostredia, vnútro terária treba dva razy denne rosiť. Počas sucha sa v prírode slimáky 

zatiahnu do ulity - zaviečkujú jej ústie tenkou blankou zo slizu a tak prečkajú nepriaznivé 
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obdobie väčšinou bez problémov (v prírode prilepené na strome, stene, plote a pod. kým 

nezačne pršať). Táto schopnosť sa môže využiť v čase neprítomnosti chovateľa. Po návrate 

treba terárium zvlhčiť a slimáky dobre nakŕmiť. Základ jedálneho lístka tvoria takmer všetky 

druhy zeleniny a ovocia, huby, kúsky mäsa, na tvrdo uvarené vajcia, tvaroh a pod. – najradšej 

majú listy púpavy (spotrebujú listy zasadených púpav). Potravu je dobré nasekať alebo 

postrúhať. Vodu na pite nie je potrebné dávať do zvláštnej nádoby – slimáky pijú kvapky 

vyzrážanej vody zo stien terária, ale vedia ju „piť“ aj povrchom celého tela. Pre normálny 

vývin ulity, ktorá slimákom dorastá postupne po celý život, potrebujú neustály prísun 

vápnika. Dobrým zdrojom je napr. sépiová kosť, stará omietka, vajcové škrupiny, vápnikové 

tablety, krieda (Bernátová - Uhereková, 2007). 

Na dočasný chov dážďoviek je vhodná väčšia drevenú debnička alebo veľký hlinený 

kvetináč s otvorom pre odtok vody na spodnej strane. Použiť môžeme aj sklenené akvárium. 

Sklenené nádoby sú vhodné na pozorovanie života dážďoviek - zarývanie do pôdy, pohyb 

v pôde na okraji sklenených stien, tvorbu chodbičiek, vťahovanie potravy do pôdy (napr. 

úlomky listov). Týmto názorne deťom demonštrujeme ich význam pri prevzdušňovaní pôdy 

a tvorbe humusu v prírode. Pôda, v ktorej budeme chovať dážďovky má byť vlhká a kyprá. V 

mokrej a ťažkej pôde majú obmedzený pohyb, nedostatok kyslíka a chov je problematický. 

Pôda musí obsahovať dostatok hnijúcich látok. Pôdy, ktoré obsahujú umelé hnojivá a iné 

chemikálie nie sú vhodné. Dobré skúsenosti pri chove sú s pôdou, z ktorej sme dážďovky 

vybrali. Pôda v nádobe má byť asi 5 - 8 cm od vrchu. Základná podmienka úspešného chovu 

je udržiavanie vlhkosti. Preto pôdu raz za čas treba mierne poliať (najlepšie dažďovou 

vodou). Chovné zariadenie treba prikryť dobre priliehajúcim vrchnákom s niekoľkými 

otvormi na prívod vzduchu. Chovnú nádobu umiestnime do tmavej miestnosti (dážďovky sú 

svetlocitlivé). Len v čase pozorovania dážďovky premiestňujeme na svetlo. Ak vytvoríme pre 

dážďovky vhodné prostredie s dostatkom vzduchu, vlahy, potravy a tieňa, ale aj s dobrou 

kyprou pôdou bohatou na hnijúce látky, dážďovky sa rozmnožia (Bernátová - Uhereková, 

2007). 

Pre pestovanie v kútiku  prírody sú vhodné najmä tieto izbové rastliny: Philodendron 

scandens, Scindapsus aureus, Aspidistra elatior,  Sansieviera trifasciata, Chlorophytum 

comosum, Coleus blumei, Tradescantia albiflora, Aloe arborescens, Pelargonium zonale, 

Saintpaulia ionantha, Hybiscus rosasinensis, Begonia rex, Cyperus alternifolius, Pilea 

cadierei, Asparagus sprengeri, Bilbergia nutans, Clivia miniata. Pre pestovanie v kútiku 

prírody nie sú vhodné izbové rastliny bujného vzrastu, ktoré by zaberali miesto a svetlo v 
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triede, napr. monstera, hrachor voňavý a iné, alebo rastliny, ktorých žľaznaté trichómy 

zapríčiňujú alergie, príp. rastliny, o ostne ktorých by sa deti mohli poraniť (kaktusy) 

(Bernátová - Uhereková, 2007).  Deti sa starajú o izbové rastliny, polievajú ich (najlepšie 

dažďovou vodou), utierajú prach z ich listov, presádzajú a vegetatívne ich rozmnožujú.  

 

2 VÝSLEDKY PRIESKUMU O VYUŽÍVANÍ KÚTIKA PRÍRODY V MATERSKEJ 

ŠKOLY 

 

Prieskum bol realizovaný ako súčasť diplomovej práce s názvom Environmentálna 

výchova v materskej škole (Pecuchová, 2013).  

Cieľom prieskumu bolo zmapovať, opísať a porovnať ako sa environmentálna 

výchova uplatňuje vo výchovno-vzdelávacej práci učiteľov materských škôl prostredníctvom 

využitia kútika prírody na mestských a vidieckych školách. Prieskumnú vzorku tvorilo 92 

respondentov – učiteliek materských škôl.  

V našom príspevku prezentujeme len výsledky, ktoré súvisia s témou príspevku.  

51 % respondentiek si myslí, že kútik prírody zohráva veľmi významnú úlohu pri 

realizácii environmentálnej výchovy v materskej škole. 46 % respondentiek sa prikláňa 

k názoru, že kútik zohráva významnú úlohu a 2,2 % uvádza, že skôr nevýznamnú.   

87 %  respondentiek uviedlo, že súčasťou ich kútika prírody sú izbové rastliny, 25 % 

respondentiek uviedlo, že súčasťou ich kútika prírody je akvárium, 14 % uviedlo, že súčasťou 

je terárium na dočasný chov živočíchov, 75 % respondentiek uviedlo, že súčasťou kútika sú 

police a stoly s prírodným materiálom a predmetmi, 58 % uviedlo, že súčasťou ich kútika je 

nástenka.  

Respondentky uviedli, že najčastejšie využívajú kútik prírody pre činnosti s deťmi 

v jarnom období – uviedlo 73 % respondentiek (Pecuchová, 2013).  

 

ZÁVER 

 

V príspevku sme prezentovali základné informácie o kútiku prírody a základných 

podmienkach pre jeho zriadenie v materskej škole. Kútik prírody v materskej škole chápeme 

ako vymedzený priestor v ktorom realizuje učiteľka s deťmi rôzne prírodovedno-

environmentálne aktivity.  Podľa výsledkov prieskumu kútik prírody má svoje nezastupiteľné 

miesto v prírodno-environmentálnej edukácii detí predškolského veku.  
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