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1. AGÁTA A CIVILIZACE 
Tento program představuje část z cyklu programů Agáta a pět království, vycházejícího z publikace Čtyři království, 
aneb základní podmínky života. Pro MŠ je možné po dohodě zrealizovat celý cyklus. 

 

2. AUTOR PROGRAMU:  Bc. Lenka Hronešová 

 
3. CÍLE A VÝSTUPY:  Dítě má povědomí o propojení světa lidí s přírodou, dokáže rozpoznat všechny složky přírody a 
odlišit je od lidských výrobků. Ví, že veškerý materiál k jejich výrobě pochází z přírody – proto je třeba předcházet 
vzniku odpadů, odpad třídit a než ho odevzdáme k recyklaci promyslet, zda ho ještě nemůžeme využít. 
 
6. ANOTACE PROGRAMU:  
Tentokrát smutná Agáta ukáže dětem hromadu odpadků, které objevila v koši u jedné rodiny. Společně si nejprve 
zahrají pro zlepšení nálady pohybovou hru „Co je příroda“. Poté si děti rozeberou formou hry jednotlivé odpadky 
zastupující druhy materiálů (papír, sklo, plast, kov). V těchto čtyřech skupinách se pak pokusí z nabídky materiálů 
doplněného obrázky vybrat přírodní zdroj, ze kterého je věc vyrobena. Společně si odpoví na otázku, jak je třeba 
postupovat, abychom zachovali přírodu zdravou (nechali růst co nejvíce stromů, kopců v krajině, neohrozili 
živočichy v moři rozlitou ropou apod.) Poté děti odpadky roztřídí do příslušných kontejnerů a odvezou na určená 
místa – továrny, kde naleznou „výrobky z odpadků“ neboli z recyklovaných materiálů. 
 
7. DOBA TRVÁNÍ:  60 min 
 

8. PROSTŘEDÍ (místo konání, způsob dopravy na místo) ♣:  
Interiér střediska, interiér MŠ 
Volný prostor s kobercem 
 

9. LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:  1 lektor 
 
10. PŘEDMĚT, VZDĚLÁVACÍ OBLAST, PRŮŘEZOVÉ TÉMA:     
Dítě a svět 
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

11. POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ :                                     
 

• Motivace (10 min):                                                                                                                 
Lektorka přijde mezi děti v převleku – jako čarodějnice Agáta (přiletí na koštěti). Přivítá se s dětmi a zeptá se, jestli 
si pamatují, kdo je a jak se jmenuje. Potom dětem sdělí, že je smutná, protože rukavička, kde jsou namalované 
lidské výrobky – CIVILIZACE, nespolupracuje s rukavičkou čtyř království – PŘÍRODOU. „Víte, jak jsem to poznala? 
Tady tím kukátkem jsem se podívala k rodině Hamtákových a v jejich odpadkovém koši jsem objevila tohle! „Agáta 
vysype z odpadkového pytle netříděný odpad. „Děti, máte doma také odpadky? A dáváte je do jednoho koše? Jéje, 
ale to je pak musíte vysypat do černé popelnice! A když přijedou popeláři, musí odvézt odpadky na skládku 
(vytáhne z tašky pomalované plátno s odpadky) anebo do spalovny (plátno s obrazem spalovny). A Hamtákovi mají 
těch odpadků opravdu hodně – kupují si hodně jídla i různých věcí, které pak ani nevyužijí a vyhazují je. Měli byste 
děti pro Hamtákovi nějakou radu?“ (kupovat jen to, co opravdu potřebujeme, k věcem se chovat tak, aby dlouho 
vydržely, na nákup chodit se svojí taškou a v obchodě si nebrat zbytečné obaly). 
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• Rozcvička (5 min) 
Agáta říká slova. Když to, co řekne, patří do přírody, děti zvednou ruce, vyskočí a zavolají JOOO! V opačném 
případě udělají dřep a zavolají NEEE! Poté si postupně vybavují všechna slova, která představovala přírodu a 
všechno, co byly lidské výrobky.  
 

• Přírodní zdroje surovin (10 min) 
Víte děti, kde lidé získávají materiál na všechny výrobky? Ano, v přírodě. Proto jsem smutná, že jsem u 
Hamtákových našla takovou hromadu odpadků. Podívejte, tady mám v tašce ty materiály (vytáhne kus dřeva, 
pytlík s pískem, lahev s ropou a kámen). Děti všechno s pomocí Agáty pojmenují. Potom Agáta na zem rozloží 
obrázek stromu, krajinu s kopcem, moře. Děti mají za úkol přiřadit přírodninu k obrázku. 
 

• Třídíme odpadky (25min): 
Agáta rozdá dětem kartičky s vyobrazením 6 druhů odpadu (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony, 
elektroodpad). Děti se sdruží do 6 skupinek podle obrázků. Agáta jim nabídne textilní popelnice. Poté děti 
postupně vybírají z hromady odpadků nejprve papír, potom sklo, plast, elektroodpad a nakonec kov (pomocí 
magnetu). 
Agáta se pokaždé dětí ptá, co se stane, když je popelnice plná. Kam ji popeláři odvezou? Do továrny, kde se odpad 
znovu využije (recykluje) a vyrobí se z něj něco nového. Agáta vždy dětem ukáže předmět z recyklovaného 
materiálu. 
 

• Běhačka (5 min):  
Agáta se dětí zeptá, jestli vědí, jak právě pomohly přírodě. Tím, že roztřídily odpadky, mohly se odvézt do továrny, 
kde se z nich vyrobily nové věci. Lidé si na jejich výrobu nemuseli brát z přírody žádný materiál.  
Úkol:  
Agáta dětem ukazuje různé druhy odpadu. Děti mají za úkol běžet vždy k obrázku přírodního zdroje, ze kterého 
byly vyrobeny. 
 

• ANO - NE (CO JSME SE DOZVĚDĚLI)  (5 min):  
Kdo myslí, že by odpověděl na otázku ANO, udělá dřep 
- PŘÍRODA je: voda, půda, vzduch, slunce, živočichové a rostliny  
- Sešit je vyrobený z písku  
- Kupujeme jen to, co potřebujeme  
- CIVILAZACE je všechno, co lidé vyrobili a vymysleli 
- V obchodě si vždy ke každému nákupu koupím i tašku 
- Odpadky třídíme proto, abychom se nenudili 
- z roztříděných odpadků se vyrábí nové věci 
- všechny odpadky vyhazujeme do jednoho koše 
 

• Závěr  
Agáta dětem poděkuje za to, jak hezky roztřídily a uklidily odpadky Hamtákových, zeptá se, jestli by se s ní děti 
chtěly znovu setkat a rozloučí se (odletí na koštěti ☺) 
 
12. POTŘEBY, POMŮCKY :    
- kostým pro Agátu včetně koštěte a rukaviček představujících PŘÍRODU a CIVILIZACI 
- pytel s odpadky 
- kartičky pro rozdělení do skupin 
- dřevo, kámen, písek, ropa 
- obrázky: strom, krajina, moře 
- výrobky z recyklovaných materiálů 
- textilní popelnice, plátna s namalovanou skládkou a spalovnou 


