
Vážení rodiče a milé děti, 

pro tento týden jsme si pro Vás připravili ucelený soubor tematicky zaměřený dle našeho 
vzdělávacího programu s názvem „Duben, ještě tam budem“ na téma „ Máš svátek, Země má“  

 

22. dubna slaví planeta Země svůj svátek. Je to den, kdy si připomínáme, že bychom měli naši Zemi 
chránit a starat se o ní. Víme, že je pro nás důležité dýchat čerstvý vzduch, jíst zdravé jídlo a pít čistou 
vodu. Nesmíme v přírodě vyhazovat odpadky, kam se nám zachce, vypouštět do řek a potoků 
chemikálie, to bychom za chvíli neměli ani zdravou vodu, ani zdravé jídlo. Musíme také myslet na 
všechna zvířátka a rostliny, které s námi na planetě Zemi žijí. 

  

Chránit přírodu na naší planetě mohou všichni lidé, děti i dospělí. Jak?  ……..zkuste společně s rodiči 
odpovědět / naučíme se třídit odpad, šetřit vodou, šetřit elektřinou…./ 

Jaký má naše planeta Země tvar? ........ / pokuste se doma najít další kulaté předměty a věci / 

Zapřemýšlejte, co by si naše Země přála k svátku? …… / neodhazujte na mě odpadky, nekácejte mi 
moje lesy, važte si vody, chovejte se s láskou ke všem živým tvorům, milujte a ochraňujte mne / 

 

 

Naučíme se společně třídit odpad s říkankou 

Třídit odpad to je hračka,              / chůze na místě / 

umí to už malá Kačka.                    / stoj, ukazujeme na sebe / 

Máme tady sběrný dvůr,               / dupáme / 

sem odpadky vyhazuj.                   / stoj, ukazujeme, jak vyhazujeme odpadky /  

S igelitem neplýtvej                       / stoj, ruce i hlava ukazují „ne“ / 

radši svoji tašku měj.                    / stoj, ukazujeme na sebe / 

Můžeš si ji uložit,                           / dřepy / 

když chceš tady dlouho žít.          / stoj, ukazujeme na zem / 

 

 

 

 



V příloze máš úkoly  

- prohlédni si Zeměkouli a mapu světa, ukaž si s rodiči, kde leží Česká republika 
- spoj stíny 
- společně s rodiči si přečti příběh „ Kdo vynese odpadky?“ 
- vybarvi kontejnery a roztřiď do nich odpad 
- zjisti, kdo ublížil přírodě? 
- porovnej rozdíly na obrázcích 
- staň se malým ochráncem přírody 
- roztřiď rozházené hračky 
- vybarvi si obrázek a nauč se básničku o naší Zemi 
- najdi cestu zvířátkům tam, kde je jim dobře 
- dokresli obrázek podle vzoru  

 

 

Při plnění úkolů Vám přejeme hodně zábavy 

Kolektiv MŠ 
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