
CIEĽ AKTIVITY: 
Uvedomiť si, že vonkajší priestor je tak isto miestom 
pre učenie sa. 

POTREBNÝ ČAS NA REALIZÁCIU AKTIVITY: 
• 30 minút 

POTREBNÉ POMÔCKY: 
• materiál na výrobu vlajky alebo maskota 

(látka alebo tvrdý kartón), farbičky, nožnice, 
lepidlo, konár, špagát), kamienky, šišky alebo 
iné prírodniny na ohraničenie priestoru 

NÁŠ PRIESTOR, 
KDE SA UČÍME

TIPY NA OBMENU ALEBO ROZŠÍRENIE AKTIVITY: 
• Namiesto pozvania osoby, môžete pozvať 

vtáčiky a to vytvorením kŕmidla, do ktorého 
nasypete vhodné krmivo.  

POUŽITÉ ZDROJE:  
• Vlastné spracovanie. 

OPIS AKTIVITY: 
Triedy i  chodby v  interiéri školy sú jasne členené a  deťom je vysvetlené, aké aktivity sa v  jednotlivých 
miestnostiach realizujú. Viete to isté povedať aj o  školskom dvore? Deti tento rozdiel vnímajú 
a  práve vnútorný priestor považujú za miesto, kde prebieha vzdelávanie. Vysvetlite im preto, že 
školský dvor nie je iba priestorom pre spontánnu hru, ale aj miestom na učenie sa. Aby bolo deťom 
jasné, že v  programe nasleduje vzdelávacia aktivita, použite vlajku alebo maskota, ktoré si s  deťmi 
spoločne vyrobíte. Následne bude vlajka alebo maskot prítomný na každom vašom vzdelávaní. 
Môžete napríklad použiť kus látky alebo tvrdý papier, pomaľovať ich farbami a  následne pripevniť 
na paličku. Pri výbere materiálov a maliarskej techniky myslite aj na to, aby sa vaša vlajka alebo maskot 
nezničili v prípade dažďa. Budeme radi, ak sa tvorbe maskota inšpirujete lesným duchom – Stromáčikom. 

Keď máte vlajku alebo maskota vytvoreného, zoberte ho s deťmi von a ako ďalší krok si pomocou prírodnín 
vytýčte vonkajšiu triedu. Príkladom vhodných materiálov sú šišky, veľké kamene alebo drevené kolíky. 
Vytvoríte si tak bezpečné miesto a  zároveň deťom oznámite, pokiaľ sa môžu voľne pohybovať. Aby ste 
posilnili vzťah detí ku vonkajšej triede, môžete do nej pozvať niekoho na návštevu, napríklad pani kuchárku, 
ktorú deti po vonkajšej triede prevedú. 
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Vypracoval/a: 

Glončáková Lenka, Kahan Jozef 

Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť 

Podoblasť: Orientácia v okolí, Prosociálne správanie 

Súvis s inou vzdelávacou oblasťou: Človek a príroda 


