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Téma týdne: POPELÁŘI JEDOU (třídění odpadů) 
 
Ranní kruh 

Vysvětlíme si, že je správné třídit 

odpad a chovat se ekologicky k živé 

i neživé přírodě. 

 

Vědět o možnosti obnovitelných 

zdrojů, recyklace. 

 

Cíle 

 Získat povědomí o 

správném chování 

člověka k přírodě a 

životnímu prostředí. 

 Poznat k čemu slouží 

kontejnery na tříděný 

odpad. 

 

Čteme dětem 

O řemeslech a řemeslnících. 

 

 

Dítě a jeho tělo 

Rozcvička – protažení jednotlivých svalových oblastí. PH s různým nářadím – reakce na pokyn; rychlost. Podle 

barvy popelnice na papíře dokreslíme věci, které do té dané popelnice patří – volná kresba. Grafický cvik-

Odpadky-snažíme se obtáhnout předkreslené čáry. Cesta k dezinfekci– šipky v horní části papíru nám určují 

směr barvení čtverečků (cestičky). Popeláři– vybarvíme obrázek, podle čar rozstřiháme, zpět složíme a 

nalepíme. 

Dítě a jeho psychika 

Ověříme si znalost správného třídění odpadků. Předmatematická dovednost-na pokyn děti pokládají kostičky 

před, za, pod, nad, mezi, vedle destičky. V kruhu si budeme číst pohádku „Třídění odpadů“, děti pokládají 

kostičky na podložku, když uslyší v pohádce slovo „kontejner“. Budeme se učit novou básničku „Třídíme 

odpad“, poslechneme písničku „Odpadky“. Popovídáme si o tom, co znamená recyklace.  

Dítě a ten druhý 

Hra na popeláře – snažíme si zapamatovat pohyb k dané básničce. Tanec ve skupině. 

 

Dítě a společnost 

Popovídáme si o tom, jaké druhy popelnic vidíme při cestě městem.  

Dítě a svět 

Vysvětlíme si, co způsobuje špatné zacházení s odpadky nejen u nás, ale i ve světě. 

 

 

Akce týdne 

 

 

Činnosti venku 

Na procházce sledujeme zásobu barevných 

popelnic v různých částech města. 

na období od 19.4.-23.4.2021 



TŘÍDÍME ODPAD       
I když jsme jen malé děti 
umíme už třídit smetí. 
Modrá, žlutá, zelená 
víme co to znamená. 
 
Nedá nám to žádnou práci, 
už jsme jako dospěláci. 
Papír, plasty, sklenice, 
nápojové krabice.                              
 
Prší, prší jen se leje,                             
popelář se na nás směje. 
Rychle z auta vyleze                            
odpadky nám vyveze. 
 

 

 


