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Ochrana života  a zdravia - jedna z prierezových tém  Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie, ktorá sa prelína vo všetkých kompetenciách, tematických okruhoch, vzdelávacích oblastiach a vzdelávacích 

štandardoch. 

Zdravie – stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody 

V tomto ponímaní chápeme zdravie v širších súvislostiach, a to: 

  zdravý ţivotný štýl, 

  zdravá strava, 

  zdravé medziľudské vzťahy, 

  zdravá krajina, les, mesto, škola.  



 

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych 

komunít 

 

Deti z marginalizovaných rómskych komunít prichádzajú z prostredia, ktoré vo väčšine prípadov nedostatočne podnecuje rozvoj  

mentálnych a emocionálnych vlastností dieťaťa a taktieţ neposkytuje dostatok primárnych podnetov pre rozvoj ich osobnosti.  

Vplyv prostredia je silný. Pri formovaní osobnosti sa prelínajú vplyvy konštitučné ( napr. dedičnosť, vybavenosť organizmu   

špecifickými zmyslovými orgánmi...), sociálne vplyvy a vplyv vlastnej aktivity, vlastného reagovania, rozhodovania sa jedinca. 

 Deti ohrozuje hlavne nesprávna výţiva, zlé hygienické prostredie a zlý príklad dospelých. Aj z nízkeho príjmu sa dá zabezpečiť  

primerané stravovanie, ak by nešli finančné prostriedky na fajčenie, alkohol, fet a drogy.  

Deťom chýba stabilnejšie prostredie úzkeho rodinného kruhu, ktoré by im poskytovalo moţnosti identifikácie (pozitívnej) so 

vzorom otca, matky, čo je jeden z predpokladov socializácie detí. 



Zdravý životný štýl 

  vedomé prispôsobovanie sa rôznym formám a spôsobom ţivota a ţivotného prostredia do harmonicky, esteticky a eticky 

pôsobiaceho celku, 

 vzájomná interakcia zdravej výţivy- zdravého pohybu – vnútornej pohody 

Naším cieľom je, aby deti nadobudli základné pravidlá ochrany zdravia  

 poznať samého seba, svoje potreby, čo je pre telo vhodné, resp. nevhodné, 

 získať poznatky o zdravom ţivotnom štýle, 

rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nápomocné pri samostatnom rozhodovaní sa v rôznych situáciách, 

 podporovať ochranu svojho zdravia a zdravia iných, 

 riešiť modelové situácie ohrozujúce zdravie. 

Všetky realizované projekty  podporujúce zdravie majú za cieľ vytvoriť také podmienky, ktoré vedú k vytvoreniu si potrebných 

postojov a vzťahov a na ne nadväzujúcich prejavov správania a konania v podpore zdravia a zdravého ţivotného štýlu. 

 

 



 

Prevencia materskej školy  – predchádzanie rizikám 

Ohrozením  zdravého ţivotného štýlu sú nevhodné návyky a postoje. V tejto súvislosti máme na mysli problematiku závislosti na 

drogách, fajčení, alkohole – v materskej škole ide o profylaxiu (prevenciu) voči spomínaným závislostiam rôznymi činnosťami: 

 účinné preventívne aktivity zamerané na ochranu zdravia detí cez záţitkové učenie, 

 vytváranie priaznivých podmienok pre telesný, intelektový, psychický a sociálny vývoj detí, 

 vytváranie, získavanie a upevňovanie návykov, vedomostí, zručností smerujúcich k podpore zdravia, 

 zmysluplné vyuţívanie voľného času, 

 komunikácia –učiteľ-rodič-dieťa-učiteľ. 

Kaţdé dieťa je ovplyvnené sociokultúrnym prostredím, v ktorom ţije, práve tam dieťa nachádza svoj vzor, učí sa hodnotám a 

sociálnym vzťahom.  

Dominantné sa stávajú návyky a spôsoby osvojené počas detstva a mladosti, ktoré sa v dospelosti menia iba veľmi ťaţko. 

 

 



Edukačný projekt – Nepriatelia zo zlovestného ostrova 

 týţdenný edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je výchovy k zdravému ţivotnému štýlu, k získavaniu správnych návykov v 

oblasti zdravia 

Bliţšie vám predstavím jeden deň realizovaný rôznymi aktivitami prostredníctvom záţitkového učenia. 

Výchovno-vzdelávacie ciele: 

• Poznať a slovne opísať nebezpečenstvo ohrozenia zdravia omamnými látkami tabak, alkohol, drogy a ich vplyv na zdravie 

človeka 

• Zhotoviť z rôznych stavebníc (polykarpova stavebnica, molitanové zostavy, ..)výletnú loď, kormidlo , ďalekohľady na 

základe vlastnej fantázie. 

• Počúvať s porozumením autorskú rozprávku "O šelme Drogere" a vymenovať nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú zdravie detí. 

•  Pouţívať tvorivo výtvarnú techniku roztláčanie farebnej škvrny prstom na euroobale. 

• Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a dramaticky vyjadriť dramaticky "Ako sa cítime, keď sme chorí". 



Obsahové štandardy:  

1. Ochrana proti drogám. 

2. Jemná motorika, pracovné techniky, technická tvorivosť 

3. Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

4. Výtvarné techniky. 

5. Zdravotný stav, postoje k zdraviu.  

Výkonové štandardy: 

1. Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako 

     nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

2. Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov aţ po drobné dieliky podľa vlastnej  

    fantázie a podľa predlohy, 

3. Počúvať s porozumením a citovým zaangaţovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy, 

4. Pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky, 

5. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových  

    prostriedkov 

Stratégie: aktivizujúce metódy - záţitkové učenie, hranie rolí, slovné, názorné, praktické, hodnotiace, frontálna forma práce,   

Učebné zdroje: Kniha Filipove dobrodruţstvá, obrázky k daným príbehom, rôzne stavebnice, skladačky, tyč s plachtou, drevené  

tyče – veslá, zhotovené ďalekohľady, CD – námorníci,  temperové farby, euroobaly, čierna centrofixka 

 



Výlet na zlovestný ostrov – stavanie výletnej lode a ostatných vecí potrebných na plavbu 

Priebeh aktivít  

stavanie výletnej lode (hry a hrové činnosti) 

 príprava na plavbu (pohybové a relaxačné cvičenie) a desiata 

 nástup na loď (skákanie po matematickom koberčeku) 

 

 



Priebeh aktivít  

 veselá plavba v rytme piesne  Námorníci 

 spustenie kotvy pred blíţiacim sa zlovestným ostrovom (magnetická tabuľa s obrázkami k príbehu) 

 čítanie príbehu o „šelme drogere“ 

 rozhovor o texte 



Tvorba „šelmy drogery“ 

 príprava stolov na pracovnú činnosť (asistentka učiteľa) 

 vysvetlenie pracovného postupu –voľba farieb,.. 

samostatná práca detí 



Takýmto spôsobom deti spoznávajú aj ostatných nepriateľov zlovestného ostrova  (alkoholína, tabakových 

banditov  

 výtvarne ich spracovávajú, len inou výtvarnou technikou 

 tabakoví banditi z odpadového materiálu  

 tabakoví banditi na interaktívnej tabuli 

 



Zlovestný ostrov  
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