
Deň Zeme 

Milí rodičia a deti, keďže máme nový týždeň, máme aj novú týždennú tému – Deň Zeme. 

Rozšírte deťom obzor prostredníctvom aktivít a spríjemnite si spoločné chvíle. 

 

Aktivita č.1 - Pustite deťom krátke video o Zemi. Porozprávajte sa o tom, čo všetko vo 

videu videli (aké zvieratá vystupovali vo videu, čo robili deti s odpadom a pod.).  

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE 

Aktivita č.2 – Prečítajte deťom básničky a porozprávajte sa o nich. Deti môžu nakresliť 

o čom boli tie básne.  

BÁSNE 

Deň Zeme

Dnes kričí celá Zem , 

má sviatok, tak tomu rozumiem . 

ale ten krik je akýsi zúfalý , 

smutný a nešťastný . Kde sme sa to dostali ? 

 

V rybníku ,kde žili rybky , 

plávajú dnes igelitky. 

V potôčkoch kde boli raky , 

umývajú nákladiaky . 

V jazierkáck kde rástli lekná 

zostala, len voda mútna. 

 

Vzduch je plný prachu, smogu, 

zabránime spolu tomu ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE


Pozbierame igelitky, 

nech je miesto aj pre rybky. 

Nepustíme nákladiaky, 

na miesta kde žijú raky. 

 

Vyčistíme jazierka, 

poďte Zuzka, Betka , Terka. 

Roboty nás čaká dosť, 

Zemeguli pre radosť. 

 

Naša Zem 

Naša Zem je malá guľa, 

tíško vesmírom sa gúľa. 

 

Malá modrá planéta v žiari Slnka odetá. 

Obklopená vrstvou vzduchu, spôsobí aj dosť rozruchu. 

 

Žijú na nej ľudia aj zvieratká, 

žirafy a slony, chlapci a dievčatá. 

 

Malá je a guľatá. Kto jej diery zapláta? 

Tie čo vznikli vinou ľudí, dymom čo z komínov čmudí. 

 

Vymierajú pralesy. Čistá voda, kdeže si? 

Vzduch je zase plný smogu. Zabránime spolu tom? 

 

Máme rady našu Zem. 

Chráňme si ju! Už to viem. 

 



Aktivita č.3 – Prečítajte si spoločne krátky príbeh. 

MAĽOVANÉ ČÍTANIE  

 



Aktivita č.4 – Vyberte sa na prechádzku do prírody (na dvor alebo do lesa). Pozoruj 

prírodu a potom vyfarbi tie obrázky, s ktorými si sa stretol. Obrázky pomenujte.  

NA PRECHÁDZKE 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.5 – Koľko je z čoho? Nakresli do rámčeku toľko bodiek, koľko si napočítal.  

POČÍTAME SPOLU   

 

 



Aktivita č.6 

KAMARÁT LES 

 



Aktivita č.7 – Teraz sa trošku rozhýbeme.  

 



Aktivita č.8 – Pieseň sa spieva na melódiu „Prší, prší“. 

TRIEDIME ODPAD 

Aj keď sme len malé deti 

i my vieme triediť smeti, 

/:modrá, žltá, zelená 

vieme čo to znamená:/. 

 

Slniečko nám vonku svieti, 

poďme všetci triediť smeti, 

/:papier, plasty, plechovky, 

sklo aj staré baterky:/. 

 

Prší, prší len sa leje, 

ujo smetiar sa usmeje, 

/:rýchlo z auta vylezie 

a odpadky odvezie:/. 

 

NAŠA ZEM JE GU ĽATÁ  

https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s 

https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s


Aktivita č.9 – Vystrihni obrázky a nalep ich do správnej kolónky. Porozprávajte sa 

s deťmi, prečo je Zem smutný a šťastný?  

SMUTNÝ ZEM A ŠŤASTÝN ZEM 

 

 



Aktivita č.10 – Vyfarbi obrázok.  

 

 

 

 



NÁPADY NA TVORENIE  
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