
METODICKÝ  LIST 

Téma: Jedz, hýb sa a nezabúdaj na pitný režim 

 

AKTIVITA- Exkurzia do záhrady DSS s dôrazom na pomoc pri zbere ovocia zeleniny  

CIEĽ- Netradičným spôsobom, v súzvuku aktívnej účasti školy a starších občanov DSS 

obohatiť edukačné aktivity, prijať vnútorný postoj o prirodzenosti podieľať sa vlastnou prácou 

na potravinových produktoch, prevziať štafetu pracovných návykov a skúseností od starších a 

vlastnou prácou prispieť k získaniu potravín ako zdravej výživy, 

Výchovný cieľ: prácu vnímať ako cielený pohyb a hrové pohybové aktivity ako odmenu 

pohybom prežívať radosť zo zdravých potravín, z prospešnej práce, a pomoci. 

Vyučovacie predmety    pre   3.- 9. ročník ZŠ =     Pracovné vyučovanie,    Technika 

                                                                                   Pestovateľské práce,     Etika 

Pomôcky -pracovné náradie pre záhradné práce, pre pohybové hry lopta  (=hlava prasiatka)   

A.Prípravná fáza:  

1. Organizácia exkurzie (súhlas zúčastnených subjektov, zaistenie pitnej vody od sponzora) 

2.Rozprávanie o výžive, jedle, zložkách potravy, tekutinách, hľadanie skupín potravinových 

produktov zo záhrad a sadov (ovocie, zelenina...), z hospodárskych dvorov (sliepky, vajcia...) 

z polí (obilie, kukurica, slnečnica...) za ktorými treba vidieť prácu gazdov, záhradkárov a 

poľnohospodárov. Hodnotenie a porovnávanie domácej a zahraničnej produkcie                             

B.PRIEBEH: 

I. Motivačný proces 

                  Oboznámenie s cieľom aktivity: vlastnou prácou sa podieľať na zbere ovocia  

                  a zeleniny v záhradách, pomoc klientom DSS pri zberových prácach 

II. Expozičný proces – vysvetlenie cesty produktov zo záhrad a polí z hľadiska 

pracovných fáz.  

                   Beseda s klientmi, organizácia zberových prác v záhrade DSS, zadelenie žiakov  

                  do  skupín k jednotlivým plodinám 

III. Pracovný proces: Vlastné pracovné aktivity žiakov (priebežné dopĺňanie tekutín) 

                             - zber zeleniny a zber ovocia  

                                               - uskladňovanie úrody v spolupráci s klientmi DSS 



                                              - ekologická likvidácia nadzemných častí z plodín 

                                               -estetická úprava záhrady po zbere 

                                               -očistenie a odloženie pracovného náradia na určené miesto 

                                              - hygiena, doplnenie tekutín  

IV. Proces reflexie a hodnotenia- ukončenie s dôrazom na umocnenie dojmu, skúsenosti 

priameho poznávania spôsobu práce zberovej aktivity plodín, vlastnej angažovanosti, 

nevyhnutnosti spolupráce v kolektíve, zodpovednosti. 

C.Záver- Pohybové ľudové hry Slovenska, ktoré sú vyjadrením hrového pohybu  ako odmeny 

a radosť z výsledku práce v záhrade, aby deti našli záľubu a vyhľadávali pohyb v ľudových 

hrách, ktoré evokujú pracovné úkony, ktoré boli späté so životom starších na poli do potreby 

pomáhať rodičom. 

 

ZÁVER-výsledok, žiaci dokázali: 

- prijať poznatky o význame pôvodu potravín dopestovaných v záhradách, na poliach a farmách 

-chápať nevyhnutnosťvhodných tekutín pre človeka nielen pri zvýšenej námahe a pohybe,  

-vlastnou prácou sa zapojiť do zberu úrody v záhradách, pomôcť klientom DSS 

-vlastným zážitkom sa stať prirodzenou pracovnou súčasťou poľnohospodárskych prác 

-vyjadriť prístup k potravinám, úctu a ocenenie pracujúcim v poľnohospodárstve. 

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

PRÍLOHA: Ľudové pohybové hry tak, ako ich žiakom prezentovali  klienti z DSS                         

  

Hra:” Na svinku” 

Text: 

Na dedinskom rinku, kúpil dedo svinku.  

 Nebola to pekná svinka, na oku mala sinku!”    (Popis: deti bežia v kruhu, hovoria riekanku. 

                                                                                 riekanku. Po poslednom slove sa svinka 

                                                                                 nahnevá a gazda (svinka) vybije niekoho, 

                                                                                 ten vypadne. Vyhráva ten, koho  nahnevaná 

                                                         svinka ako posledného netrafila) 

 

 Hra:” Na svinku“ 


