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  Ahoj vítám tě ve hře:

  Jestli umíš třídit odpad,

jistojistě najdeš poklad!
                     

                       Jak na to?

1. NAJDI TEXT PÍSNÍČKY TŘÍDÍME ODPAD.

2. ZAZPÍVEJ SI PÍSNIČKU – KLIKNI NA QR KÓD U PÍSNIČKY.

3. HLEDEJ OBRÁZKY S KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, VŽDY 

JSOU 3 OD STEJNÉ BARVY.

4. KDYŽ NAJDEŠ KONTEJNER SE SPRÁVNÝM ODPADEM, TAK 

SPLŇ ÚKOL.

5. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU HLEDEJ DALŠÍ KONTEJNERY.

6. CELKEM NAJDEŠ 5 STANOVIŠŤ, ÚKOLŮ.

7. BUDEŠ POTŘEBOVAT ČTEČKU QR KÓDŮ, ABYS NAŠEL CÍL A 

ZAZPÍVAL SI S NÁMI.

SMĚLE DO TOHO, HRU SI UŽIJ.

Najdi tento text s písničkou a QR kódem:



Hledej tyto kontejnery:

   

NEDOSTANEŠ SE DO APOLENKY A CHCEŠ SI HRU ZAHRÁT? 



VYTISKNI SI HRU A UDĚLEJ, TAM KDE CHCEŠ. NEZAPOMEŇ, ŽE NA

POPELNICE MUSÍ BÝT VŽDY VIDĚT. NA KONCI JE MILÝ, KDYŽ DĚTI

NAJDOU POKLAD.

Od každého kontejneru vytiskni 3 kopie.

Od každého odpadu vytiskni 3 kopie.

Vytiskni zadání úkolů.

Vytiskni úkoly.

Připrav hru v terénu, nebo v domě, kde se ti to bude hodit.

  ÚKOLY schováš pod jeden ze tří žlutých kontejnerů. Ty rozmístíš na tři místa, 

která jsou od sebe vzdálená 5 až 10 m, tak aby byly vidět. Pod každý kontejner dej 

obrázek s odpadem, pod jeden z nich dej správný odpad pod ostatní dva dej špatný 

druh odpadu. (příklad: pod žlutým kontejnerem bude plast, pod dalšími dvěmi žlutými 

kontejnery dej sklo, papír.)

 Děti běhají k žlutým kontejnerům a dívají se pod ně. Zastaví se u žlutého 

kontejneru s plastem, pod plastem najdou úkol, co mají splnit.

 Od tohoto kontejneru musí být vidět na další 3 kontejnery jiné barvy, děti se 

k nim rozeběhnou a zase hledají ten správný kontejner, který má pod sebou správný 

odpad odpovídající barvě kontejneru. (např.: papír – pod modrým kontejnerem, pod 

zbývajícími dvěma modrými kontejnery bude špatný odpad – např. sklo, plechovka)

 A zase pod správným odpadem a kontejnerem bude úkol a od toho 

kontejneru budou vidět další tři kontejnery.

 Tak se budou děti přibližovat až k poslednímu kontejneru – úkolu a tam 

budou hledat poklad.

Hra je jednoduchá na přípravu a zábavná pro děti.

Užijte si ji.



1. Zazpívejte si písničku, je podle 

melodie Prší, prší. Můžete si ji 

pustit když kliknete na QR kód.

2. Splň 1. úkol.
3. Rozhlídni se a najdi 3 kontejnery stejné barvy. Víš, jaký odpad do nich patří? 

Dojdi k nim a podívej se pod ně, Jestli je tam špatný odpad, jsi špatně. Jestli je 

tam správný našel jsi správnou popelnici s odpadem, splň úkol.

4. Znovu se rozhlídni a hledej další 3 kontejnery. Běž k nim a hledej ten správný.

5. Vždy najdi kontejnery a splň úkol. Najdeš celkem 5 úkolů.

6. Přeji ti hezké zážitky, Lída.

                                            



PÍSNIČKA TŘÍDÍME
ODPAD

melodie: Prší, prší , MŠ Jílková Pha

I KDYŽ JSME JEN MALÉ DĚTI

UMÍME UŽ TŘÍDIT SMETÍ

/: MODRá, ŽLUTÁ, ZELENÁ,

VÍME CO TO ZNAMENÁ:/

NEDÁ NÁM TO ŽÁDNOU PRÁCI

UŽ JSME JAKO DOSPĚLÁCI

/: PAPÍR, PLASTY, SKLENICE

NÁPOJOVÉ KRABICE:/

PRŠÍ, PRŠÍ JEN SE LEJE

POPELÁŘ SE NA NÁS SMĚJE.

/: RYCHLE Z AUTA VYLEZE

ODPADKY NÁM VYVEZE:/



1. Úkol

Vytřiď odpadky do správných
kontejnerů a zase je vrať do

sáčku, díky.

Vytiskni a zalaminuj 1x:



           

            



3 x Vytiskni a zalaminuj každou popelnici i odpadky :







Vytiskni a zalaminuj 3 x



Vytiskni a zalaminuj 3 x



Vytiskni a zalaminuj 3x

Vytiskni a zalaminuj 3 x



Vytiskni a zalaminuj 3 x



Vytiskni a zalaminuj 3 x



2. úkol

Seřaď správně papírové 
Domino.

Vrať ho zase zpátky do 
pytlíčku.

Hledej další kontejnery.



1 x Vytiskni a rozstříhej, pak zalaminuj. 



3.úkol
Protože planetě pomůže i to, když budeš zdravě jíst a budeš mrštný, máme pro tebe tento 

úkol:

 Běž na hřiště a celý ho prolez, 

prokličkuj, proskákej a přeručkuj. Co máš 

kde dělat pochopíš podle nabízené 

atrakce. Popros někoho, aby ti změřil čas 

a porovnej si to s kamarádem.

 Ještě se pak chvilku zastav a 
najdi rozdíly, mezi těmito obrázky 
a řekni si co je lepší.

 Až to budeš mít hledej další
kontejnery.



 
Vytiskni a vymaluj



4.úkol

 Rozhlídni se a najdi 3 kamínky a 5 

klacíků.

Polož klacík na zem – to je start, pak udělej 5 

kroků a polož klacíky na zem, tak aby utvořily

čtverec.

Vezmi si kamínky do ruky, stoupni si na start 

a snaž se trefit do čtverce. 

Kolikrát jsi strefil?
Zkus si dát soutěž s kamarádem, nebo s rodiči ( pozor rodiče mají delší kroky, musí si udělat svůj  

čtverec.)

 Planetě pomůžeš i tím, když budeš 

přemýšlet než něco uděláš, někdy 

snadnější činnosti, přinesou nedozírné 

následky. Zamoří vzduch, zničí vody, 

poškodí přírodu. Podívej se na kartičky a 

řekni si co by bylo lepší než ……
Jestli budeš chtít můžeš mi to i napsat : vstup přes QRkód.

 Hledej poslední kontejnery:



 Vytiskni, zalaminuj a zalaminuj, připrav si papír a pastelky, děti namalují své varianty.



5.úkol

Jsi v cíli.  Už vím, že planeta má v tobě 

parťáka. Buď stále tak šikovný a chtěj 

planetě pomáhat, ona se ti odvděčí krásnou 

přírodou, čistou vodou a voňavým 

vzduchem. Moc ti za to děkuji.¨

Tvá zem.
Klikni na QR kód a dozvíš se co dál.


