
Plán záujmového krúžku Malý ochranca prírody 

Školský rok 2022/2023 

Cieľ krúžku: 

- vzbudiť u detí záujem o prírodu a prehlbovať u nich ochranárske postoje ako nástroj 

pomoci prírode, zabaviť deti hrou a súčastne ich priviesť na objaviteľskú dráhu 

prostredníctvom experimentovania 

Deti nasmerujeme na : 

 pozorné pozorovanie okolitého sveta okolo nich, 

 rozvíjanie ich pojmového aparátu, 

 rozvíjanie logického myslenia, 

 vytvorenie predpokladu, čo sa stane, ak..., 

 povzbudenie a motiváciu pre prírodovedné vzdelávanie, 

 hranie sa aj trochu inak ako doteraz 
 

OKTÓBER 

- vychádzka k rieke Turiec pozorovanie a určovanie rastlín v jej okolí 

- vytvorenie informačnej tabule s rastlinami, ktoré sme spoznávali, doplnenie 

EKOKÓDEXU 

1. Týždeň vesmíru    04.-10.10 

2. Medzinárodný deň stromov   20.10. 

NOVEMBER 

- turistická vychádzka spojená so zbieraním jesenných plodov a listov 

- vytváranie jesenných aranžmánov a trpaslíkov /ježkov 

1. Názov experimentu: Voda na prechádzke 

2. Názov experimentu: Tajomný obrázok (kresba s kypriacim práškom) 

DECEMBER 

- vytváranie recyklovanej papierovej hmoty na vianočné priania 

- experimentovanie s prírodnými farbami /cvikla, cibuľa, špenát 

1. Názov experimentu: Tajné obrázky s bielou voskovkou 

2. Pôdy      05.12. 

JANUÁR 

- recyklácia dreveného stromčeka výroba kŕmidla pre vtáčiky 

- odnesenie kŕmidla pre vtáčiky, prikŕmenie zvierat jabĺčkami 



1. Názov experimentu: Čistenie mincí (pokus s octom a soľou) 

2. Názov experimentu: Čarovné igelitové vrecko 

FEBRUÁR 

- rastliny ktoré čistia vzduch, práca s IT, encyklopédiami, atlasmi 

- sadenie a množenie rastlín, zakoreňovanie fialka, žíhľava 

1. Názov experimentu: Vystrájajúce opice (pokusy s rovnováhou) 

2. Názov experimentu: Katapult (pokus so silou) 

MAREC 

- jarné práce v Átriu, príprava pôdy na siatie 

- vyrábanie hmyzích hotelov z prírodných materiálov 

1. Divej prírody    03.03. 

2. Vody      22.03. 

APRÍL 

- príprava darčekov ku Dňu ZEME – vrecúška so semienkami, „sadenie“ ceruzky so     

semienkami 

- klíčenie semienok, zakresľovanie postupov pri ich sadení 

1. Vtáctva     01.04. 

2. Názov experimentu: Klíčenie semien 

MÁJ 

- vychádzka k rieke Turiec pozorovanie zmien v prírode, určovanie rastlín z jesene 

- presádzanie priesad do záhonov, vysádzanie tekvíc 

1. Názov experimentu: Odfoť a experimentuj 

2. Názov experimentu: Kľukatý chodníček lesom 

JÚN 

- vychádzka do okolia pozorovanie farebnosti kvetov, práca s atlasom rastlín 

- zhodnotenie našej práce v ZÚ, prezeranie fotografií 

1. Oceánov     08.06. 

2. Životného prostredia   05.06. 

V Martine 15.9.2022   Vypracovala: S. Košťálová, F. Rišianová  

  


