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KRTEK NA SMETIŠTI  
metodika tematického celku pro MŠ 

 
AUTOR PROGRAMU:  L. Rumianová, L. Hronešová 
 
Co se stane, když se krtek vyhrabe na smetišti? Kde a jak vzniká odpad? Společně s krtkem se naučíme, do kterých 
kontejnerů patří tříděný odpad a jaká je jeho další cesta, povíme si o sběrných dvorech i o tom, že čisté a zdravé 
prostředí závisí na každém z nás. 

 
CÍL: 
Děti znají nevýhody skládky a spalovny, dokážou roztřídit základní druhy odpadu (sklo, papír, plast, kov), vědí, proč 
mají odpad třídit! 
 

ROZVÍJENÉ KOMPETENCE A VÝSTUPY 
Dítě: 

- dokáže jednoduše zdůvodnit význam přírody pro rostliny a živočichy včetně člověka 
- vnímá, že způsob, jakým se lidé chovají, ovlivňuje všechny složky životního prostředí (živé i neživé) a umí 

toto chování rozpoznat (zde skládkování a spalování odpadků) 
- vyvodí, že příčinou skládkování a spalování odpadků je činnost člověka (každého z nás) 
- odhadne řešení, které může skládkování a spalování odpadků omezit (třídění odpadků a následná 

recyklace) 
- vyzkouší si třídit odpadky podle druhů (sklo, papír, plast, elektro, kov) 
- při třídění odpadků spolupracuje ve skupině 
- odhadne, co se děje s odpadky po vytřídění (recyklace, vznik nového výrobku) 
- rozlišuje dopady na životní prostředí u 1) třídění odpadků do barevných kontejnerů oproti 2) vyhazování 

odpadků do černých popelnic na směsný odpad 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ  
 
I.ČÁST 
Motivace :  
Maňásek krtka se vítá s dětmi, podá každému tlapku a zve je na projížďku vlakem: děti se zapojí za 
lektora/lektorku s maňáskem a jede se!  
Básnička:   Jede vláček kolem dětí, jede přesně o půl třetí 
                   Na chvilku se zastaví, všechny děti pozdraví – HŮŮŮŮŮŮŮ 
                   Krtek, ježek, zajíc, myška nastupují do vlaku 
                   Mašinka je veze z lesa do města a do parku - HŮŮŮŮŮ 
Lektor/ka vede děti tak, aby nakonec vytvořily kroužek před plátěnými kulisami, představujícími louku, skládku a 
spalovnu.        
 
Složky přírody, co je a není příroda, vztah člověka a přírody  
Děti stojí v kroužku. Lektor/ka říká různá slova (strom, auto, koberec, krtek, mrak, silnice, slunce...) – Je-li to 
příroda, děti vyskočí, není-li, sednou si na bobek. Následuje vyjmenování toho, co nebyla příroda. Shrnutí: příroda 
je vše, co nevytvořil člověk. Lidé spolu se zvířaty a rostlinami tvoří její živou část – aby mohli žít, potřebují k tomu 
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z přírody 4 nejdůležitější věci: slunce, vzduch, vodu, půdu (roste z ní jídlo). Lidé vyrábějí věci z materiálu, který si 
berou v přírodě (např. strom – dřevo – židle). 
 

 
 
 
Krtkův příběh (hraná pohádka) 
Krtek se ptá dětí, co si myslí, že vidí na plátěných kulisách, co z toho je příroda? Smetiště-skládku poznali všichni a 
ten dům s komínem není továrna, ale spalovna, kde se spalují odpadky. U mě na louce je to ale pěkné…Krtek zajde 
za textilní kulisy a začíná příběh. 
 
Děj začíná, když se krtek objeví v krtině na louce (hromádka z hnědé gázy, od které pokračuje pruh gázy – 
chodbička, směrem ke skládce).  
Krtek:  
„Jéje, tady je ale krásně! Kytky voní, včely bzučí a těch barevných motýlů… Nojo, ale už to tady znám a rád bych se 
podíval někam do světa! 
Krtek zmizí a pohybuje se směrem ke skládce. 
Krtek: 
(rozmrzele) „Au, co to tady překáží?! Tady se vůbec nedá hrabat!“ (vykoukne v mezeře mezi plátnem louky a 
skládky) 
„Fuj, tady to ale smrdí! Kde to jsem?“ 
Myška (ozve se pisklavým hláskem, ale zatím ji nevidíme): 
„Áu, jau, jau, jau. Áu, jau, jau, jau...“ 
Krtek:  
„Co to bylo? Slyšeli jste to?“ 
Myška (objeví se vedle krtka): 
„To jsem byla já, krtku – moc mě bolí nožička.“ 
Krtek: 
„Milá myško, co se ti stalo?“ 
Myška: 
„Ále, myslela jsem, že tu najdu něco k jídlu, ale místo toho jsem si poranila nožičku o nějakou plechovku. Áu, jau, 
jau , jau – moc mě to bolí… 
Krtek: 
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(vesele) „Neboj, udělám ti obklad z heřmánku – to ti pomůže!“ (lekne se) „Jejdanánku, ale heřmánek roste u mě na 
louce a než se tam přes ty odpadky dohrabu, to bude trvat…“ 
Myška: 
(smutně) Áu, jau ,jau, jau…(lehne si) 
Kos: 
„Trádadá, trádadá…“ (objeví se na zemi před plentou). 
Krtek: 
(udiveně)„Nazdar kose, co to tady tropíš?“ 
Kos: 
(přísně)„Nevidíš? Jdu na louku. Tady je to hrůza!“ 
Krtek: 
„A proč neletíš? Bylo by to rychlejší a mohl bys pomoct myšce! Mohl bys doletět na louku pro heřmánek!“ 
Kos: 
(odmítavě)„S tím nepočítej! Pro samý kouř na obloze není vůbec vidět! Ještě bych si narazil nos – tedy zobák“! 
Krtek: 
(dívá se na oblohu – nad plátnem skládky je od komína natažená černá látka) „Opravdu! Ach jo, co budeme dělat?“ 
(vyjde s lektorem/lektorkou před plátna). 
 
„Děti, co teď? Je jediná šance – zavoláme společně na pomoc vítr!“ 
 
Přivolání větru  
Děti mají za úkol vítr přivolat jednohlasně – pomocí slova „foukej“, jinak je neuslyší.  
Chvilku dětem necháme na nějaké pokusy…když se jim nedaří jednohlasně zavolat „foukej“, poradíme jim, aby si 
vybraly mezi sebou někoho, kdo jim to odpočítá! ☺ 
Potom rozfoukají na chvilku kouř a kos doletí pro hojivou bylinku na louku (heřmánek z papíru, přichycený 
kolíčkem na okraji plátna znázorňující louku) a Myška je ošetřena. 
 
Hra na popeláře 
Nojo, jenže to není ještě konec. Nebe zase zakouřila spalovna a skládka také roste…..  
Šlo by celou situaci vyřešit? Krtek se ptá dětí, jestli si myslí, že odpadky na skládku vyhazují zvířátka. Když ne, kdo 
tedy?   
Lektor/ka vysype před plátno skládky skutečné odpadky a vyzve děti, aby si je rozebraly. Zeptá se, jestli podobné 
odpadky mívají u nich doma a co s nimi dělají.  Potom děti vyzve, aby odpadky vyhodily do jedné společné 
popelnice. Popelnice je plná – co teď?  
Lektor/ka vyzve děti, aby si společně zahrály na popeláře. Vezme popelnici a všichni v zástupu „dojedou“ k obrazu 
skládky. Po zastavení se dětí zeptá, jestli je dobré, aby tady odpadky vysypaly. Když ne, tak proč (vzpomenou si na 
pohádku – skládka páchla, zabírala místo, myška se tam poranila…). 
Celý zástup putuje k obrazu spalovny. Bude lepší odpadky tady spálit? (Děti si opět vzpomenou na pohádku – ve 
vzduchu bylo tolik kouře, že přes něj kos neviděl. Vadí kouř také lidem? Proč a jak?) 
Ani ve spalovně jsme odpad nevysypali. Co s ním tedy uděláme? 
 
Proč třídíme odpad 
Lektor/ka spolu s krtkem nabídne dětem modrou popelnici a zeptá se, jestli vědí, co do ní patří: „Víte děti, co se 
dává do modré popelnice? Správně – papír. A víte, z čeho se papír vyrábí? Když chceme vyrobit papír, musíme 
skácet strom.“  
„Co se stane, když modrou popelnici naplníme starým papírem? Kam ji popeláři odvezou? Ani na skládku, ani do 
spalovny, ale do továrny. Ze starého papíru vyrobíme v továrně papír nový a nemusíme skácet žádný strom!“ 
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Reflexe 
Krtek si společně s dětmi připomene, co spolu během programu postupně zažili. Co se komu na konkrétní aktivitě 
líbilo x nelíbilo a proč? 
 
Poznámka    
pokud někdo z dětí řekne, že doma odpad třídí, poděkujeme a řekneme, že je to dobře. Chceme teď ale zjistit, co 
se stane, když odpad netřídíme a házíme ho do jedné popelnice. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.ČÁST 
 
Komunitní kruh 
Na začátku 2. výukového bloku lektor/ka spolu s krtkem položí dětem otázku, co by měly dělat doma se vzniklými 
odpadky?  Kam odvezou popeláři popelnici plnou nevytříděného odpadu? Kam odvezou popeláři popelnici plnou 
starého papíru  a co se s ním tam stane? Čemu jsme tím pomohli v přírodě? 
 
Aktivita kvarteto 
Cílem je rozdělit děti do skupin náhodného složení. Každé dítě si vytáhne kartu, která je barevně označena podle 
druhu odpadu a je na ní vyobrazen odpad z určitého materiálu. Děti mají za úkol vytvořit skupiny podle barev. 
Obrázky na kartách jim pak pomohou rozeznat jednotlivé materiály. 
 
Aktivita třídění 
Skupiny dětí postupně navštíví „skládku“ a společně vyberou svůj druh odpadu: plast, papír, sklo, kov, bioodpad 
(usušené pečivo, pomerančová kůra…), nebezpečný odpad. Po kontrole ukládají odpadky do textilních popelnic 
nebo do sběrného dvora a na kompost (pomalované krabice). Pokaždé dětem připomeneme, co se s těmito 
odpadky děje (odvezou se do továrny, kde se z nich něco vyrobí, bezpečně se zlikvidují, nebo se rozloží na živiny.) 
Vše společně kontrolujeme a připomeneme si, co s těmito odpady děje, když je vyhodíme do obyčejné popelnice 
(skládka, spalovna). 
Na konci: Opakování (Je třídění tak těžké? Budeme se snažit? A proč?), Pracovní list 
 
Reflexe 
Krtek si společně s dětmi připomene, co spolu během programu postupně zažili. Co se komu na konkrétní aktivitě 
líbilo x nelíbilo a proč? 
 
Evaluace – hodnocení dosažení cíle 

- Děti vyplní pracovní list – třídění odpadu 
- Rozhovor – čemu vadí skládka a spalovna – proč? 
- Jak pomůžeme přírodě, když třídíme odpad (papír) – rozhovor doplněný obrázkem 

 
Rizika programu, bezpečnost a organizace práce 
Děti nebudou chtít brát do ruky odpadky – odpadky musí být čistě vymyté a bezpečné (pozor na ostré okraje 
plechovek) 
Včas upozorníme na bezpečnou manipulaci se sklem. 
 
 
 


