
       Keď úlohu s pani učiteľkou splníte, nezabudnite si dať ✔ 
      do prázdneho krúžku v každom políčku.

AKTÍVNEHO ŠKÔLKARA
30-DŇOVÁ VÝZVA 

Zahrajte sa na prechádzke
na detektívov a nájdite,
koľko chodníkov bolo

nevhodných pre ľudí so
zdravotným

znevýhodnením

Nakreslite, čo by
bolo potrebné
zlepšiť v okolí
vašej škôlky

Postavte si vlastný
hmyzí domček

a zistite, prečo je hmyz
dôležitý pre život

na Zemi

Poďakujte človeku,
ktorý pomáha

s chodom vašej
obce/mesta

(smetiar/policajt/
hasič)

Darujte časť
vašich obľúbených

hračiek deťom
v núdzi

 

Nakreslite, kto je
z vašej rodiny pre vás

superhrdina
a porozprávajte sa

s pani učiteľkou, prečo
práve on/ona

Vyzbierajte
odpadky okolo

škôlky

Navštívte s pani
učiteľkou

starostu/primátora/ku
vašej obce/mesta

a zistite, čo je jeho/jej
prácou

Poupratujte po sebe
hračky bez toho, aby

vás na to musela
upozorniť pani

učiteľka

Porozprávajte sa,
aké zamestnanie

majú vaši rodičia a
ako zlepšuju životy

druhých

Oslovte domov
dôchodcov vo vašom

okolí a pripravte pre
jeho obyvateľov pekný

program

Ak uvidíte v triede
niekoho

smutného, skúste
ho rozveseliť

Pomôžte pánovi
školníkovi

s pozametaním
dvora

Zorganizujte alebo sa
v škôlke zapojte do
zbierky a pomôžte

tým, ktorí to
potrebujú

Pozvite si do triedy pani
upratovačku a opýtajte

sa jej, ako jej môžete
uľahčiť prácu

Ak sa chcete pani
učiteľky niečo

opýtať,
nezabudnite

zdvihnúť ruku

Použite dnes na
ceste do škôlky

MHD/
bicykel/ 

kolobežku 

Na prechádzke
pozorujte pravidlá
cestnej premávky 

a ich dôležitosť

Porozprávajte sa
o cudzincoch vo vašej

obci/meste, o ich
kultúre a o tom, odkiaľ

pochádzajú

Nájdite s pani
učiteľkou

knižnicu vo
vašom okolí

Vymyslite spôsob, ako
môžete ako deti

pomôcť proti
znečisťovaniu našej

planéty

Prečítajte si 
o pani/ovi

prezidentke/ovi
a o práci, ktorú

vykonáva

Pripravte s pani
učiteľkou na zimu

krmítka pre
vtáčiky 

Poďakujte pani
kuchárkam, že
vám každý deň
pripravujú jedlo

Zistite od pani
učiteľky, kto je to

aktívny občan a čo
to znamená byť
takým občanom

Zistite, kto
významný žil vo

vašej obci/meste
a čo zlepšil/a

Navštívte detské
divadelné

predstavenie,
múzeum alebo

výstavu

Nakreslite obrázok
obľúbenej aktivity
s rodičmi/starými
rodičmi/blízkymi/

súrodencami

Prečítajte si
v škôlke knihu od

slovenského/ej
spisovateľa/ky

Navštívte s pani
učiteľkou vo vašej

obci/meste
historickú
pamiatku

„Občanom sa rodíme, aktívnym občanom sa stávame.“


