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Prečo máte v rukách tohto sprievodcu?
• Možno máte pocit, že musí existovať ešte iný spôsob uvažovania o blahu a pohode detí 

v materskej škole i doma, ich šťastí, učení a rozvoji, ako je ten zaužívaný…

• Možno ste už počuli o outdoorovej edukácii, outdoorových programoch či intenzívnych 
pobytoch vonku v MŠ a myslíte si, že je čas na zmenu prístupu aj v škôlke, do ktorej 
chodí vaše dieťa...

• Možno ste už počuli o environmentálnej výchove a myslíte si, že je potrebné a mohlo 
by byť skvelé kráčať po nových cestách, na ktorých sa naša ďalšia generácia naučí lepšie 
starať o našu krásnu planétu a svet…

• Možno vás zaujíma, čo sa deje vo svete v oblasti outdoorovej edukácie a pobytoch 
vonku v MŠ a chcete byť súčasťou nového prístupu s cieľom zmeniť spôsob, akým 
uvažujeme o vzdelávaní…

• Možno si len prajete, aby vaše deti mali šťastné detstvo a boli spokojné…

• Možno vám pedagógovia v materskej škole, ktorú navštevuje vaše dieťa, povedali, 
že chcú tráviť viac času vonku s deťmi a vy ste zmätení, pretože neviete, čo môžete 
očakávať a prečo to chcú, máte obavy, že sa vaše dieťa zašpiní a/alebo vonku 
ochorie…

Ak sa dokážete stotožniť s jedným alebo viacerými z vyššie uvedených tvrdení – 
odporúčame vám pokračovať v čítaní tohto sprievodcu a potom sa, dúfajme, prestanete 
báť a začnete byť pre prírodu a pobyt vonku aspoň tak nadšení, ako my...!

1) Úvod 
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Svet sa rýchlo mení a menia sa aj kompetencie 
a zručnosti, ktoré budú naše deti potrebovať v 
budúcnosti – a príroda a vonkajšie prostredie 
ich rozvoj dokonale podporujú! Výskum 
dokumentuje, že deti, ktoré trávia čas vonku, 
sú kreatívnejšie, majú lepšie kritické myslenie, 
lepšie riešia problémy, majú lepšie sociálne 
zručnosti a majú rozvinutých viac dôležitých 
kompetencií pre život a svet budúcnosti ako 
deti, ktoré trávia väčšinu času vnútri. Okrem 
toho deti, ktoré trávia čas vonku, majú lepšie 
fyzické a duševné zdravie a celkovú pohodu.

„Kreativita sa stane jednou z troch 
najžiadanejších zručností, ktoré budú 
pracovníci potrebovať. S lavínou nových 
produktov, nových technológií a nových 
spôsobov práce sa pracovníci budú musieť stať 
kreatívnejšími, aby mohli profitovať z týchto 
zmien.“ (Future of Jobs Rapport, Svetové 
ekonomické fórum, 2020)

Príroda podporuje kreativitu

Keď zostávame v prírode, rastie naša 
zvedavosť a množstvo nápadov 
a stávame sa flexibilnejšími vo 
svojich myšlienkových vzorcoch. 

Rozhodujúce je, že svoje úlohy, projekty, 
prekážky atď. môžeme vidieť novými 
spôsobmi a vytvárať tak nové nápady a 
riešenia. V nasledujúcom texte podrobnejšie 
popíšeme, ako môže príroda pomôcť pri 
podpore myslenia, ktoré je charakteristické 
pre tvorivý proces.

(http://natur-vejleder.dk/wp-content/
uploads/2016/03/september_2015_
kreativitet.pdf)

Dnešné deti trávia oveľa viac času v interiéri 
v porovnaní s minulosťou a majú nedostatok 
zážitkov v prírode a vonku. Deti sa neustále 
vnímaním okolia aktívne učia a učia sa i 
pomocou tela a zmyslov a príroda a vonkajšie 
prostredie v tomto zmysle poskytujú 
fantastické príležitosti na učenie sa a rozvoj.

1.1 Dôvody využívania 
outdoorovej edukácie v MŠ 

http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
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Naším cieľom v tomto sprievodcovi je:
• Poskytnúť vám informácie o outdoorovej edukácii a pobyte vonku
• Odpovedať na niektoré z vašich otázok
• Odstrániť či zmenšiť niektoré z vašich obáv
• Poskytnúť vám poznatky, aby ste mohli na ich 

základe viac podporovať pedagógov v materskej 
škole v ich úsilí zmeniť spôsob práce s deťmi 
smerom k intenzívnejšiemu využívaniu pobytu 
vonku a vonkajšieho prostredia na učenie sa a hru.

„Učiteľka v materskej škole, ktorú navštevuje 
moje dieťa, mi povedala, že chcú tráviť viac 
času vonku s deťmi a ja mám obavy, pretože 
sa dieťa môže zašpiniť, zraniť, nič sa nenaučí, 
prechladne, bude choré, hladné, nespokojné, 
lebo nie je zvyknuté byť vonku...“

Ak ste rodič, je úplne prirodzené mať obavy o 
prosperitu, vývoj a vzdelanie vášho dieťaťa. 
V posledných rokoch sme sa akosi vzdialili 
od prírody a vonkajšieho prostredia, keďže 
mnohí z nás žijú v mestách a príroda a 
vonkajšie prostredie sa nám môžu zdať príliš 
vzdialené. Ale ako ľudia sme súčasťou prírody 
a je dôležité, aby k prírode mali deti vzťah 

a našli radosť a šťastie v tom, že trávia viac 
času vonku.

V tomto sprievodcovi sa vás pokúsime 
poinformovať o výhodách outdoorovej 
edukácie a pobytu vonku a dúfame, že tak 
zmenšíme niektoré vaše obavy.

1.3 Cieľ sprievodcu

1.2 Obavy z pobytu vonku
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1.4 Prečo príroda a vonkajšie prostredie

Veľa ľudí hovorí o tom, ako je veľmi dobré 
byť vonku v prírode alebo len tak byť 
vonku...

Ale ak sa spýtate náhodného 
okoloidúceho, prečo je to také dobré, 
pravdepodobne dostanete odpoveď 
typu „je to preto, lebo ste na čerstvom 
vzduchu, a čerstvý vzduch je dobrý“.

A to je pravda, ale dôvodov, prečo je to 
dobré, je oveľa, oveľa viac.

Keď sa materská škola rozhodne tráviť 
čas vonku, deti dostanú príležitosť byť 
na čerstvom vzduchu a možnosť získavať 
zmyslové zážitky.

Len si spomeňte na pocit, keď vám 
kvapky dažďa dopadnú na tvár, ranné 
slnko zahreje vašu pokožku, začujete spev 
vtákov, zacítite vôňu kvetov alebo čerstvo 
pokosenej trávy, chuť vlastnoručne 
nazbieraných plodov, pohľad na 
svetlozelené práve pučiace listy, pocit, 
keď sneh ticho a pokojne pokrýva všetko 
navôkol...

Takéto zmyslové zážitky, ktoré dieťa môže 
získať len vonku, sú často kombináciou 
pôsobenia viacerých zmyslov, 

vďaka čomu je zážitok hlbší a lepšie 
zapamätateľný. Čo uľahčuje následné 
učenie.

Na rozdiel od učenia, ktoré sa často 
odohráva vo vnútri. Vnútri je zväčša 
zapojený len jeden alebo dva zmysly, 
zrak a sluch. To podporuje viac-menej 
len jednorozmerné učenie, ktoré nie je 
uložené tak dobre v mozgu, ako keď má 
podnet viac rozmerov.

Nie je to však len učenie ako také, aj telo 
dieťaťa sa vo vonkajšom priestore vyvíja 
inak ako vo vnútri, doma v izbe či v triede 
MŠ.

Predstavte si, že musíte balansovať na 
podlahe. Napr. stáť na jednej nohe...
Je to ťažké a vyžaduje si to prax, ale 
po naučení sa držania rovnováhy to 
zvládnete. Avšak podlaha sa už nemení. 
Vaša skúsenosť zostáva stále rovnaká, 
nemenná a povrchná. Neumožňuje vám 
už ďalší rozvoj. Vnútorné prostredie je 
teda z hľadiska skúsenosti a možností 
rozvoja veľmi limitujúce. 

Ak balansujete na spadnutom kmeni 
stromu, musíte sa prispôsobiť, pracovať 
so svojím telom vedomejšie, aby ste 
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prekonali výzvu, hlbšie premýšľať o 
najlepších spôsoboch, ako to urobiť, 
atď. Rozvíja sa i sebauvedomenie a 
schopnosť prekonávať prekážky a možno 
aj pomáhať pri jej prekonávaní iným, 
ak je zapojených viac detí rôzneho veku 
a vývinového štádia. Vďaka tomu je 
vzdelávacia skúsenosť so všetkými týmito 
rozmermi oveľa hlbšia, hodnotnejšia a 
trvácnejšia. A poskytuje niečo, čo by ste 
len ťažko nadobudli vo vnútri.

Keď si vyberiete materskú školu alebo 
školu zameranú na prírodu a pobyt 
vonku, deti prírodu a okolitý svet 
spoznávajú, lebo majú možnosť byť 
vonku jeho súčasťou. 

Aby deti spoznali prírodu a získali s ňou 
skutočné, hlbšie spojenie, musia ju cítiť, 
objaviť ako vonia, chutí, znie a vyzerá a 
musia spoznať prírodné procesy, ktoré 
prebiehajú vo vzťahu k zvieratám, 
stromom a rastlinám okolo nich, ako aj 
pochopiť naše ľudské spojenie s týmto 
všetkým.

Oboznámia sa s ročnými obdobiami 
a zmenou počasia a prostredníctvom 
osobných skúseností sa učia milovať a 
vážiť si prírodu. Začnú tiež lepšie chápať 
sami seba a nájsť si v tom všetkom svoje 
miesto.

V materskej škole, ktorá je zameraná na 
prírodu a pobyt vonku, je veľa príležitostí 
na takéto zážitky, pretože tu majú deti 
možnosť zažívať radosť zo skákania v 
kalužiach, hrania sa s blatom, snehom 
a mokrým lístím – všetky na rovnakej 
úrovni. Dostanú možnosť zažiť na 
chodidlách hrejivý pocit slniečka a rannej 
rosy v tráve ako i teplého piesku medzi 
prstami.

Deti majú možnosť loziť po stromoch, 
balansovať na kmeňoch, skákať po 
pňoch, kopať v hline, robiť vodné kanály, 
stavať prístrešky, liezť či spúšťať sa po 
kopcoch a schovávať sa. A byť šťastné.

Dostanú príležitosť zbierať hmyz a 
spoznávať ho, hrať sa s uzlami drevených 
polienok,  skúmať a prevracať kamene, 
hľadať, čo je pod nimi,  a užívať si všetko, 
čo sa dá.

Možno si tiež budú môcť vyskúšať uvariť 
spoločné jedlo pri ohníku a vychutnať si 
obed vonku.

Deti sa zabavia, keď sú vonku, či v prírode 
a môžu sa voľnejšie pohybovať, ako vo 
vnútri. Keď sa budú hrať, budú sa medzi 
nimi prostredníctvom hry rozvíjať a 
upevňovať medziľudské vzťahy.



6

Získajú tiež zvýšenú sebaúctu, pretože sa učia v prírode a neustále precvičujú, aby 
sa zlepšili. Ich komunikačné schopnosti sa vonku takisto zlepšujú,  osvojujú si nové, 
aj ťažké slová spojené s vonkajším prostredím a prírodou. Ale je toho ešte viac, čo sa 
deti učia prostredníctvom svojich zmyslov, takže keď sa zmyslové skúsenosti prepoja s 
jazykom, deti si vyvinú i jemnejší jazyk s širšou slovnou zásobou. 

Vonku si tiež navyše:

• Rozvíjajú svoje sociálne zručnosti
• Zlepšujú sa v komunikácii s prepojením na sociálne zručnosti
• Ich motivácia do učenia sa a spolupráce sa posilňuje
• Môžu sa zlepšovať v riešení problémov a konfliktov
• Dostanú príležitosť zvýšenej fyzickej aktivity a stanú sa šťastnejšími, spokojnejšími 

a zdravšími
• Posilňuje sa ich kreativita a predstavivosť
• Získavajú veľa pozitívnych skúseností a spomienok na detstvo, ktoré pozitívne 

ovplyvnia ich budúci život
• Podporuje sa u nich svedomitý prístup k prírode a životnému prostrediu
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Keď si ako rodič vyberiete materskú školu 
alebo školu so zameraním na prírodu a pobyt 
vonku,  môžete očakávať, že vaše dieťa bude 
oveľa viac vonku, ako keby ste si vybrali 
tradičnú MŠ.

Niet pochýb o tom, že väčšina detí sa 
prirodzene rada zdržiava vonku - je tu veľa 
priestoru na uvoľnenie sa – vonku sa dá 
behať, skákať, skúmať a používať naplno 
svoje telo a zmysly. Pobyt vonku je zdravý a 
dobrý pre pohodu a vývoj dieťaťa a zároveň 
je tu príležitosť na množstvo dobrých 
pozitívnych zážitkov a objavovania.

V porovnaní s tradičnými materskými školami 
je tu však rozdiel v tom, ako môže vyzerať 
bežný deň vášho dieťaťa v outdoorovo 
zameranej MŠ.

V tejto časti sa vám pokúsime priblížiť, ako 
môže vyzerať život v materskej škole, ktorá 
často využíva prírodu alebo pobyt vonku.

V individuálnej ponuke dennej starostlivosti 
materskej školy zameranej na prírodu a pobyt 
vonku sú rôzne možnosti využitia prírody 
a exteriéru - závisí to okrem iného aj od 
vonkajších priestorov a dostupnosti parkov 
a iných možností v okolí, ktoré konkrétna 

materská škola má. Samozrejme, je rozdiel 
medzi materskou školou umiestnenou 
uprostred lesa alebo v mestskej zóne. Ale 
bez ohľadu na to, aké sú možnosti prístupu 
k prírode, vždy je možné využiť vonkajšie 
prostredie a prírodu - najdôležitejšie je, aby 
ste sa deti dostali von, k týmto možnostiam. 

Každý deň sa začína odovzdaním vášho 
dieťaťa v MŠ. V závislosti od toho, či 
prichádzate skoro ráno alebo neskôr, po 
príchode bude mať vaše dieťa možnosť 
pomaly začať deň vlastným tempom a 
prípadne sa samostatne zahrať alebo urobiť 
nejaké spoločné vlastné aktivity so svojimi 
rovesníkmi.

Po príchode väčšiny detí sa uskutoční 
spoločné ranné stretnutie, či ranný kruh.

Tu sa deťom povie, čo sa bude počas dňa diať 
a deti aj zamestnanci majú možnosť vidieť, 
kto je v tento deň v MŠ.
Často sa spieva pesnička, najlepšie i so 
znázornením, ktoré podporuje porozumeniu 
jej textu.

A potom deti dostanú desiatu.

Učitelia tak vedia, že deti majú v žalúdku 

1.5 Každodenný život s prírodou 
a vonkajším prostredím 
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nejaké jedlo a sú tak pripravené na výzvy a 
zážitky dňa. Na rannom stretnutí personál 
pripraví deti na program dňa; dozvedia sa, 
čo by sa malo diať v rámci aktivít, projektov 
a podobne.

Je dôležité, aby deti mali energiu a neboli 
hladné, keď idú von, či už na školský dvor 
alebo do prírody. Preto má občerstvenie a 
výživné jedlo v materských školách vysokú 
prioritu.

Potom začne činnosť.

V ponuke individuálnych materských škôl sú 
rôzne možnosti využitia prírody a exteriéru 
– závisí to okrem iného aj od vonkajších 
priestorov a dostupnosti parkov a iných 
možností v okolí.
Ako už bolo povedané, je samozrejme 
rozdiel medzi materskou školou či školou 
umiestnenou uprostred lesa alebo v 
mestskej zóne. Ale bez ohľadu na to, aké sú 
možnosti, najdôležitejšie je, aby deti dostali 
príležitosť ísť von.

Aktivity môžu byť tvorivým procesom, kde 
deti musia ísť von a napr. nájsť prírodné 
materiály, ktoré môžu použiť na tvorivé či 
výtvarné dielo, či už v okolí, na školskom 
dvore alebo v lese. V centre záujmu je 
pri takýchto aktivitách vnímavosť a 
pozornosť dieťaťa, ako i jeho schopnosť 
tvorivo myslieť. Zároveň deti používajú 
svoje telo na pohyb - behanie a 
hľadanie rôznych materiálov.

Je tu tiež možnosť zapojiť deti do 
rozhodnutí prijatých v daný deň, kde deti 
majú možnosť vyjadriť sa a podeliť sa o 
svoje myšlienky a nápady. Ich zapojenie 
do rozhodovania sa či plánovania dňa je 
súčasťou formovania demokratického 
myslenia a správania, učenia sa byť 
súčasťou skupiny a podieľať sa na 
rozhodovaní, týkajúcom sa dieťaťa.

Môže sa stať, že deti v rámci svojich aktivít a 
procesu učenia musia pomáhať pri príprave 
jedla a podieľať sa na varení, čo sa môže 
diať aj vonku. Ich zapojenie do procesu 
varenia dáva deťom pocit spolutvorenia a 
spoluvlastníctva. Učia sa o rôznych druhoch 
jedál, čo im dodáva odvahu ochutnať 
nové veci a zároveň sa naučiť bezpečne 
zaobchádzať s kuchynským náradím, akým 
je napríklad nôž.

Môžu sa tiež naučiť, čo je potrebné na 
založenie ohňa a bezpečnostné pravidlá pri 
jeho používaní.

Aktivitou môže byť aj prechádzka do 
miestneho parku či lesa, s možnosťou „len“ 
sa voľne hrať.
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Keď deti dostanú možnosť voľnej hry, 
aktivuje to ich predstavivosť. Stavajú si 
prístrešky a bunkre, skúšajú rôzne roly v 
hre a prostredníctvom hry nadväzujú nové 
priateľstvá.

Aktivitou môže byť výlet k rybníku alebo 
lesnému jazierku a pozorovanie žubrienok. 
Keď je aktivita zameraná na biológiu, deti 
sa učia chápať prírodu, ktorej sú súčasťou, 
a starať sa o ňu. Učia sa o živote a smrti a 
kolobehu, ktorého súčasťou sú všetky živé 
tvory.

Môže to byť prechádzka na najbližší kopec, 
so sánkami či lopárom a spúšťanie sa, keď je 
sneh. Keď spolu s deťmi sledujeme prírodu, 
učia sa vážiť si zmenu ročných období a 
vidieť príležitosti a krásu v prítomnosti, v 
tom, čo je práve tu a teraz.

Môžu tiež ísť na pozorovaciu vtáčiu 
prechádzku, aby skúšali objavovať a počuli 
rôzne druhy vtákov, ktoré môžu byť na 
školskom dvore, v bezprostrednom okolí, 
v parku, či v lese. Tu sa aktivita zameriava 
na zbystrenie pozornosti dieťaťa a na 

používanie jeho zmyslov. Deti si zároveň 
pozorovaním precvičia ticho a trpezlivosť, 
aby nevyplašili vtáčiky.

Aktivitou by mohlo byť i zdvíhanie kameňov 
alebo pozorovanie kmeňov a kôry stromov s 
cieľom nájsť pod nimi hmyz.
Opäť sa tu pozornosť sústreďuje na biológiu 
a je zrejmé a úplne prirodzené, hovoriť 
následne o biodiverzite a potravinových 
reťazcoch. Kto vlastne koho zožerie?

Súčasťou aktivity a procesu učenia sa je aj 
to, aby sa deti naučili správne sa obliekať 
vzhľadom na počasie.
Deti si preto precvičia svoj pohľad na 
počasie a schopnosť vnímať odlišnosti,  a 
voľbu vhodného oblečenia, ktoré sa im 
hodí, a potom sa samé obliekajú.

Správne sa obliecť si vyžaduje pevnú jemnú 
motoriku a ruku - koordináciu rúk a očí, 
ktorú treba natrénovať, kým to deti zvládnu 
samé. Preto sa veľa času trávi aj touto 
činnosťou.
Keď deti zažijú, že oni samé to dokážu, 
dáva im to pocit veľkej hrdosti a posilňuje 
sebadôveru.

Ako rodičia môžete pomôcť škole a 
ponúknuť návrhy na vhodné vonkajšie 
priestory – prípadne ak máte záhradu, 
kde sa môžu deti prejsť alebo ju navštíviť, 
môžete jej návštevu škôlke odporučiť.
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Môže sa tiež stať, že príde deň, keď vás 
ako rodičov pozvú do MŠ, kde môžete 
pomôcť založiť vyvýšené záhony, vysádzať 
kvety, vytvárať malé prostredia na hranie a 
skrášliť ihrisko. Na začiatok si môžete vziať 
materiály, ktoré sú bežne doma k dispozícii 
a/alebo také, ktoré je možné získať 
lacno – pozrite si na internete príklady 
jednoduchých skleníkov, vyvýšených 
záhonov, využitia europaliet atď., v 
koordinácii s pedagógmi MŠ.

Po skončení dopoludňajších aktivít sa deti 
naobedujú, aby sa ich energetický deficit 
vyrovnal a nasýtili sa.

Pokiaľ ide o stravovacie tradície v 
materských školách a návyky, medzi 
jednotlivými krajinami a inštitúciami môže 
byť veľký rozdiel.

V materských školách, kde sú zahrnuté 
stravovacie programy, sa často na obed 
podáva čerstvo pripravené, teplé výživné 
jedlo, aby boli deti sýte a pripravené na 
ďalšiu časť dňa.

Ak materská škola vášho dieťaťa nemá 
stravovací plán, je dôležité, aby ste ako 
rodičia zabezpečili svojmu dieťaťu kvalitný 
každodenný prísun jedla, ktorý mu dodá 
energiu, ktorá dlho vydrží. 

Po obede je tu nová aktivita.
Zatiaľ, čo na Slovensku máme v 
materských školách pre deti povinný 

poobedňajší odpočinok, ktorý býva 
realizovaný formou spánku alebo 
pokojných, oddychových aktivít, v 
niektorých krajinách majú po obede deti 
menej organizovaných aktivít a viac voľnej 
hry, bez povinného odpočinku či spánku. 

Aj to je súčasť života v materskej škole 
so zameraním na prírodu a outdoorovú 
edukáciu, pretože je všeobecne známe, 
že deti potrebujú čas a kľudné miesto, 
kde si môžu oddýchnuť alebo čas, kde 
nie sú na ne kladené požiadavky na 
aktivity kontrolované dospelými. Pokiaľ 
to podmienky MŠ umožňujú, i tento 
čas odporúčame stráviť s deťmi vonku. 
V niektorých MŠ majú na tento účel 
vybudované špeciálne prístrešky, pod ktoré 
môžu rozložiť deťom matrace a na ktorých 
si môžu pospať, či oddýchnuť. Vonku, v 
prírode, sa zvyknú na tento účel využívať 
stany alebo hamaky – siete na oddych 
zavesené medzi stromami. 

Počas popoludnia sú deti vyzdvihnuté a 
potom sa dlhý a aktivitami vyplnený deň v 
MŠ končí.
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Ako rodina môžete urobiť veľa na podporu 
pobytu detí vonku v MŠ.

Prvá vec, ktorú môžete urobiť, je vybrať 
si materskú školu, ktorá si cení pobyt 
vonku, a pravidelne ho deťom poskytuje 
v maximálnej możnej, prípadne aspoň 
dostatočnej miere.
Keď to urobíte, môžete si byť istí, že vaše 
dieťa bude mať každý deň možnosť stráviť 
dostatok času vonku a príležitosť spoznávať 
prírodu a jej nádherný svet.

A nielen to, zabezpečíte si tak tiež, že si vaše 
dieťa rozvinie jazyk a komunikáciu, posilní 
motoriku, pripraví sa na porozumenie 
matematiky, biológie a technického 
myslenia, keďže príroda a vonkajšie 
prostredie poskytuje príležitosť na rozvoj 
tohto všetkého.

Zároveň sa vaše dieťa dostane na čerstvý 
vzduch, získa zdravé červené líčka a 
prirodzenú, zdravú, únavu po celodennom 

aktívnom používaní 
tela. Veľmi 

pravdepodobne si všimnete i zvýšenú chuť 
do jedla.

Nestačí si však iba vybrať materskú školu 
s outdoorovým  zameraním, pretože veľkú 
úlohu zohráva aj to, ako sa vy ako rodičia 
doma o prírode a vonkajšom prostredí 
rozprávate, ako sa k prírode správate a 
ako sa o ňu staráte, na čom vám spoločne 
záleží...čo svojmu dieťaťu odovzdávate. 
Vaše hodnoty a rodinný príbeh, ktoré 
spoločne tvoríte. 

Pretože keď my ako rodičia hovoríme veci 
ako „Aha, ako je vonku škaredo, už zase 
prší“ alebo „Aaach, si úplne špinavý z tej 
kaluže“ alebo „no som rád, že to nie som 
ja, kto je teraz vonku na lúke, kde je veľa 
bodliakov“, alebo ak vy sami žijete príbeh, v 
ktorom „pozerať televíziu je oveľa lepšie na 
relax ako ísť von“, potom dieťaťu ukážete, že 
byť vonku je nudné, nechutné a strašidelné. 
A že byť vnútri je pre ne lepšia alternatíva. 
Čo, samozrejme, z mnohých dôvodov a 
výhod, ktoré môže ponúknuť iba vonkajšie 
prostredie a príroda, nie je pravda.

Vaše slová a vzorce správania majú veľký 
vplyv na to, ako sa vaše dieťa stretáva so 
svetom a ako ho vníma. Preto je dôležité 
hovoriť o prírode a možnosti byť vonku v 
pozitívnom zmysle.

2) Ako rodina podporuje prírodu a 
vonkajšie prostredie a pobyt vonku
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Môžete to urobiť tak, že poviete veci ako; 
“Ako krásne prší....príroda sa môže napiť! 
Myslíš, že nájdeme spolu vonku mláky, do 
ktorých môžeš skákať?” „Si naozaj špinavý, 
hral si sa s blatom? “ alebo „Videli ste v lese 
nejaké zaujímavé zvieratká alebo hmyz?“

Keď budete používať pozitívne slová a 
budete otvorení a podporovať prirodzenú 
zvedavosť svojho dieťaťa na objavovanie 
nových vecí a získavanie nových skúseností 
zo sveta vonku a prírody, vaše dieťa zažije, že 
príroda a pobyt vonku sú pozitívne a že vám 
môže povedať o tom, čo zažilo bez toho, aby 
sa stretlo s vašou negativitou.

Prispievate tak k učeniu a rozvoju lásky 
vášho dieťaťa k prírode. Prostredníctvom 
lásky dieťa pochopí, prečo je také dôležité 
starať sa o ňu. Aby aj všetci ostatní mohli 
zažívať v prírode tak úžasné zážitky.

Je tiež dôležité, aby ste vždy hovorili 
pozitívne aj o učiteľoch a pedagógoch a robili 
to aj vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. 

Pretože keď vaše dieťa musí ísť von a 
spoznávať svet, môže to byť spočiatku 
preň desivé. Lebo je tam zrazu toľko 
nových zmyslových podnetov, dojmov a 
vecí, zážitkov a skúseností, s ktorými sa 
musí vyrovnať. A to je dôvod, prečo dieťa 
potrebuje nájsť vonku istotu u niekoho, s 
kým práve je, a to sú práve učitelia, ktorí s 
vaším dieťaťom trávia denne veľa času.

Pre vaše dieťa by bolo ťažké hľadať istotu 
a útechu u niekoho, o kom ste vy alebo 

iní hovorili zle alebo s neúctou. Preto je 
dôležité, aby ste svojmu dieťaťu povedali, že 
učitelia sú tu na to, aby sa oň postarali a že 
k nim môže vždy ísť, ak sa niečo stane alebo 
ak zažije niečo, čo ho vystraší. Pretože ak Vy 
niekoho rešpektujete a dôverujete mu, dieťa 
v tomto spojení takisto ľahšie nájde dôveru a 
istotu, prirodzene, tiež.

Nestačí však len pozitívne rozprávať o 
prírode a učiteľoch, pretože aj v tých 
najlepších príbehoch môže byť príroda 
reálne aj divoká, surová, studená a mokrá 
a ak vaše dieťa nemá na sebe správne 
oblečenie a nie je na to vhodne vybavené 
a otvorené novej skúsenosti, môže byť 
jeho zážitok menej pozitívny, ako za iných 
okolností.

Preto je tiež nesmierne dôležité, aby 
ste svojmu dieťaťu, okrem pozitívneho 
naladenia a uistenia, že preň chcete len 
to najlepšie, poskytli správne a pohodlné 
oblečenie a vybavenie vzhľadom na ročné 
obdobie a typ počasia.

Je nemožné naplno si užiť a objavovať 
prírodu, stavať si bunkre alebo sa hrať s 
priateľmi, ak máte mokrú ponožku  
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alebo vám omŕzajú prsty.
Vo väčšine materských škôl vám dajú 
zoznam oblečenia, ktoré by si malo vaše 
dieťa priniesť, keď príde do škôlky, a 
môžeme Vám len dôrazne odporučiť, aby ste 
investovali do oblečenia a vybavenia, ktoré 
Vám odporúčajú, aby vaše dieťa mohlo byť 
vonku vždy v pohodlí - v teple a suchu, aj 
keď počasie ukáže i svoje horšie stránky a 
bude chladno a sychravo. Vhodné dostupné 
oblečenie a outdoorové vybavenie nemusí 
byť nevyhnutne drahé. V staršom oblečení 
sa vaše dieťa, aj vy spolu s ním, bude cítiť 
pohodlnejšie, a môžete sa menej obávať, že 
sa zašpiní a zablatí, čo umožňuje skutočný 
pôžitok z objavovania a pohodlia vonku. 
Aj second - hand oblečenie vám tak môže 
pomôcť dostatočne vybaviť vaše dieťa 
všetkým, čo potrebuje. 

Keď ste v prírode, profesionáli na pobyt 
vonku často hovoria o 4 podmienkach, ktoré 
musia byť zabezpečené, aby bol zážitok 
vonku dobrým zážitkom.

O prvých troch z nich sme už hovorili:

1. Pocit bezpečia. To znamená, že ako 
rodičia sa o prírode a učiteľoch  

 

rozprávate vždy pozitívne, aby sa vaše 
dieťa cítilo s nimi bezpečne aj vonku, či 
v prírode. V prípade potreby tak potom 
môže vždy s dôverou požiadať o pomoc 
učiteľov.

2. Teplotný komfort. Tu je dôležité 
správne oblečenie, ako sme už 
spomínali v prechádzajúcich 
kapitolách. Vaše dieťa by sa malo 
vonku vždy cítiť teplotne príjemne. 
Nemalo by mu byť chladno, ale ani 
príliš teplo.

3. Treťou podmienkou je byť „v suchu“, 
pričom opäť ide o oblečenie, ktoré 
musí chrániť vaše dieťa v rôznych 
poveternostných podmienkach, 
vrátane dažďa a snehu.

4. A poslednou, štvrtou, je byť sýty a 
necítiť hlad. Pretože vaše dieťa si 
nemôže užívať prírodu a pobyt vonku, 
ak chodí hladné alebo s nedostatkom 
energie, pretože hladina cukru v krvi je 
príliš nízka. V takom prípade sa dieťa 
cíti nepohodlne a unavene. Pokiaľ ide 
o únavu, byť dostatočne uvoľnený po 
dobrom nočnom spánku je pre vaše 
dieťa takisto kľúčové, aby si dokázalo 
pobyt vonku užiť naplno.

Preto ako rodič musíte dbať na to, aby vaše 
dieťa prichádzalo z domu do materskej 
školy vždy s plným bruškom a v ideálnom 
prípade po dostatočnom nočnom spánku. 
Dobré raňajky sú dobrým základom, 
ktorý umožní vášmu dieťaťu spáliť veľa 
energie bez toho, aby mu bola zima. Preto 
skôr, ako budete počas dňa tráviť veľa 
času vonku, odporúčame dopriať deťom 
raňajky s celozrnnými výrobkami, ako sú 
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ovsené vločky, kaša alebo celozrnný chlieb, 
v kombinácii s kvalitnými bielkovinami, 
akými sú napr. vajíčka,  alebo mliečne 
výrobky typu Skyer, tvaroh alebo plátky 
tučnejšieho syra. Rovnako sú vhodné i 
niektoré zdravé tuky vo forme orechov, 
avokáda alebo syra.

Ak je v materskej škole vášho dieťaťa 
zabezpečená strava, netrápte sa nad 
jedlom navyše, pretože oň bude postarané, 
ale ak dieťa v MŠ jedlo nedostáva, je 
dôležité rozmýšľať nad tým, aký druh 
stravy dávate dieťaťu do potravinového 
balíčka, ak chcete, aby malo počas dňa 
dostatok energie. Lebo tú môže získať len z 
kvalitného jedla s odporúčanou výživovou 
hodnotou.

Treba teda myslieť na to, že to musí byť 
jedlo, ktoré zasýti, udrží hladinu cukru 
v krvi na dlhú dobu a dodá energiu. Do 
obedového balíčka vám preto odporúčame 
pribaliť to isté, ako na raňajky, teda 
celozrnné výrobky, bielkoviny a zdravé 
tuky a tiež dobrú vlákninu v podobe ovocia 
a zeleniny.

Dieťaťu tiež môžete zabaliť kúsok jedla z 
večere uvarenej doma, domácu polievku v 
termoske alebo niečo úplne iné. Pokiaľ má 
dostatok jedla podľa svojej chuti, a toto 
jedlo je dostatočne výživné a energiu 
dodávajúce, tak, aby mohlo dieťa 
počas celého dňa zostať aktívne, bude 
sa cítiť pohodlne a užije si naplno 
pobyt vonku, či v prírode.

Neodporúčame deťom dávať biele pečivo, 
biele cestoviny, sladké mliečne výrobky, 
chipsy a sladkosti, pretože to spôsobuje, 
že vášmu dieťaťu rapídne stúpne hladina 
cukru v krvi a následne dôjde k jej veľkému 
poklesu, čo spôsobuje únavu a dopyt po 
ďalšom jedle. 

Prístup k prírode, ochranu prírody a pobyt 
vonku však môžete posilniť aj podporou 
miestnych združení ochrany prírody, 
ktoré sú aktívne vo vašom okolí. Keď to 
i s vašimi deťmi urobíte, dávate peniaze 
na zachovanie a prežitie rôznorodosti 
rastlinných a živočíšnych druhov – 
podporu biodiverzity, ako aj udržanie 
pokojných oblastí, ktorým hrozí postupná 
strata.

Môžete tiež hlasovať za politikov, ktorí 
chcú lepší svet, v ktorom si ľudia prírodu 
chránia a vážia. Týmto spôsobom využívate 
svoje demokratické právo ovplyvňovať 
svoju krajinu a svoju miestnu komunitu, 
aby ste sa ešte viac sústredili na našu 
krásnu prírodu a aby na jej ochranu boli 
vyčlenené peniaze pre dobro a potreby 
našich deti a detí našich detí, teraz aj v 
budúcnosti.
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3) Prístup k prírode 
V Dánsku, napríklad, mnohí rodičia 
veria, že je dôležité, aby deti trávili čas 
v prírode a vonku – je to dôležité pre 
ich zdravie, pohodu a rozvoj. Viac ako 
90 % dánskych rodičov teda hovorí 
nasledovné;

• Moje deti musia mať skúsenosti v 
prírode

• Moje deti musia mať vedomosti o 
prírode, zvieratách a rastlinách

• Moje deti sa musia naučiť starať sa o 
prírodu a chrániť ju

• Moje deti musia mať radosť z 
užívania si prírody i v dospelosti

(Paltved-kaznelson, 2009)

Existuje teda všeobecná zhoda v tom, 
že príroda je dôležitá a je tým, čomu 
by materská škola mala dávať vysokú 
prioritu. Je dôležité spomenúť, že 
príroda, ak sa s ňou zaobchádza opatrne 
a vedome, je skvelým podnetným 
vzdelávacím prostredím pre všetky 
témy a oblasti výchovy dieťaťa; 
jeho všestranný rozvoj, sociálny 
rozvoj, jazyk a komunikáciu, 
telo, zmysly a pohyb, vedu aj 
výtvarnú výchovu.

A je tu už veľa priestoru v tejto oblasti a 
dobrých skúseností, z ktorých sa možno 
poučiť a inšpirovať, aj v iných krajinách.

Príroda a aktívny pobyt a život vonku 
vytvárajú fantastický rámec pre 
pedagogickú prácu – najmä v témach 
trvalej udržateľnosti a interakcie medzi 
prírodou a človekom – keďže my ako 
ľudia sme súčasťou prírody. Pobyt v 
prírode vzbudzuje prirodzenú zvedavosť 
a otvára priestor pre mnohé vedecké 
otázky – v konkrétnom štádiu vývoja 
dieťaťa; ako napríklad „prečo prší, odkiaľ 
prichádzajú oblaky, kde mizne voda v 
zemi, prečo fúka, kam ide mravec, kde 
vtáčiky spia” atď. Dieťa sa čuduje a zbystrí 
pozornosť, keď sa príroda mení. A každý 
deň je v nej veľa zmien. Dieťa pobytom 
vonku a v prírode intenzívnejšie prežíva 
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jednotlivé ročné obdobia, cíti 
ich na vlastnom tele a vníma 
zmyslami; slnko, teplo, chlad, 
vietor, vodu, rôzne zvuky 

atď. Príroda dáva dieťaťu 
príležitosť vytvoriť si vlastné, osobné 
skúsenosti a rozvíjať chápanie všetkých 
rôznych súvislostí v prírode.

Príroda a aktívny vonkajší život dávajú 
dieťaťu príležitosť na priamu zmyslovú 
skúsenosť a podporujú jeho aktivitu. Je 
tu priestor pre aktívny fyzický pohyb a 
využitie tela pri behaní, skákaní, šplhaní, 
balansovaní atď. Pohybové aktivity 
tohto typu výrazne podporujú vývin 
dieťaťa v tomto veku ako aj vývoj jeho 
mozgu, ktorý je kľúčovým orgánom 
nášho prežitia. Vonku a v prírode je vždy 
čo objavovať, a to podporuje prirodzenú 
zvedavosť dieťaťa. Zvedavosť je trvalým 
zdrojom záujmu o skúmanie, objavovanie, 
zvyšovanie vedomostí a niečo, čo by sme 
sa mali snažiť v dieťati uchovať.

Nevyhnutným východiskom je, aby dieťa 
už od útleho detstva získavalo dobré, 
pozitívne skúsenosti z pobytu v prírode, 
ktoré mu prirodzene vydržia dlhodobo, 
po celý život. V dospelosti si prírodu bude 
potom skutočne vážiť a lepšie sa o ňu 
starať. 

Drobnými pokusmi a skúmaním dieťa 
napríklad získava vedomosti a pochopenie 
kolobehu života v prírode. 

V mnohých inštitúciách, ktoré pracujú 
s prírodou a aktívnym životom vonku, 
majú kompostoviská – deti tu kladú 
zelený potravinový odpad a sledujú proces 
kompostovania, kedy sa z „jedla“ stane 
zemina, ktorú možno využiť na sadenie v 
kuchynskej záhrade. V materských školách 
už často robievajú projekty klíčenia, v 
ktorých majú deti možnosť sledovať celý 
proces cyklu života rastliny, od semienka, 
cez klíčenie, zasadenie – až po plod, ktorý 
sa dá zjesť. Dieťaťu to umožňuje pochopiť, 
že my sami sme súčasťou ekosystému 
a sme od prírody závislí a úzko s ňou 
prepojení. 

V niektorých materských školách sa i 
triedenie odpadu robí vedome, aby sa deti 
už v ranom veku naučili, ako sa odpad 
triedi a recykluje. 

Zameraním sa na prírodu a aktívny 
život vonku je dieťa tiež podporované 
skúsenosťou, že príroda je bohatá na 
príležitosti, ale aj to, že je to niečo veľmi 
dôležité a vzácne a treba sa o ňu starať.

Dieťa, ktoré sa prirodzene a najviac učí 
cestou svojich skúseností – s pomocou a 
vedením pedagogických zamestnancov 
– a prostredníctvom zmyslov a telesných 
zážitkov, musí tráviť dostatok času vonku, 
aby sa naučilo a pochopilo prírodu, ktorej 
sme súčasťou.
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Vždy je ťažké začať s niečím novým – 
prirodzene sa môžete pýtať - ako to 
robiť – ako začať – kde začať a čo je 
naším prvým krokom?

Východiskovým bodom pre vás je, že 
chcete pre svoje dieťa lepší, kvalitnejší 
každodenný život a máte odvahu 
premýšľať nad tým a skúšať niečo nové. 

Výskum popisuje, že deťom sa darí v 
prírode a v aktívnom pobyte vonku 
a výsledkom sú deti, ktoré si osvojili 
vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 
ktoré môžu následne využívať po 
zvyšok svojho života. Tiež s posilneným 
imunitným systémom, dobrým 
duševným stavom a šťastnejším, 
spokojnejším pocitom.

Prvým krokom pre vás môže byť aj 
prečítanie tohto sprievodcu a iných 
zdrojov, aby ste získali vedomosti – a 
hlboké pochopenie toho, prečo sú 
príroda a pobyt vonku také dobré - v 
odľahčenej verzii si môžete prečítať túto 
príručku a inak hľadať viac poznatkov 
v knihách, online - alebo vyhľadať 
odborníkov či iných rodičov, ktorí už 
majú skúsenosti s prírodou a aktívnym 

životom vonku a porozprávať sa s nimi.

V Dánsku nájdete viac poznatkov a 
informácií tu:

https://naturstyrelsen.dk

https://www.skoven-i-skolen.dk/
content/ud-med-b%C3%B8rnene-
24-naturb%C3%B8rnehaver-
fort%C3%A6ller

V angličtine vám môžu pomôcť získať 
ďalšie informácie tu:
https://www.ltl.org.uk/parents

V Estónsku nájdete viac informácií tu:
https://www.tartuloodusmaja.ee/
roheline-kool
Môžete sa tiež inšpirovať a učiť od 
materských škôl, ktoré majú rovnaké 
názory a už praktizujú vonkajšie 
vzdelávanie ako Kohila lasteaed Sipsik, 
Rannamõisa lasteaed a Pangapealse 
lasteaed.

V Českej republike nájdete viac 
informácií a inšpirácie tu:
https://ucimesevenku.cz
http://www.venkovnivyuka.cz

4) Ako začať

https://naturstyrelsen.dk
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.ltl.org.uk/parents
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool
https://ucimesevenku.cz
http://www.venkovnivyuka.cz
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https://ucimesevenku.cz/wp-content/
uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_
skolou_dvoustrana.pdf

Na Slovensku si môžete pozrieť tieto 
stránky:
https://stromzivota.sk/stromacik/
stromacik-januar-2022
https://huravon.sk
https://www.lesnekluby.sk

Ďalším krokom je nájsť túžbu a vôľu 
uskutočniť zmenu. A tiež možno, ak ešte 
nie ste aktívnym milovníkom prírody 
a pobytu vonku, doprajte si zážitky z 
prírody a takéhoto pobytu, kedykoľvek 
je to možné, aj pre seba. Pretože vám 
to môže pomôcť začať hlbšie chápať 
všetko vzácne a dobré, čo môže mať 
na dosah každý z nás, a podporiť vašu 
vlastnú motiváciu pre túto kontinuálnu 
skúsenosť.

Väčšina ľudí si prirodzene myslí, že 
príroda a aktívny život 
vonku sú dobré. 
Skúste si 
spomenúť na 
svoje vlastné 
detstvo a 
dobrý zážitok 
z detstva – kedy 
ste sa cítili dobre 
a kde ste boli? S ktorým 
miestom alebo prostredím je tento 
zážitok spojený? Mnohým z nás sa vybaví 

detský zážitok spojený práve s prírodou 
alebo pobytom vonku – prechádzka 
lesom, veselá hra vonku, opekanie pri 
ohníku, zbieranie jabĺk v záhrade alebo 
hrušiek na strome u suseda, vôňa jedla. 
Mnohé z našich spomienok z raného 
detstva súvisia so zmyslovými zážitkami 
– niečo, čo môžete cítiť, zažiť na svojom 
tele, vôňu, zvuky, ktoré ste počuli atď. 

Ak chcete, aby aj vaše dieťa malo takéto 
zážitky a spomienky na detstvo, potom 
je čas zabezpečiť a podporiť to, čo sa deje 
v materskej škole vášho dieťaťa, kde deti 
trávia veľa času počas týždňa.
Môžete sa opýtať dieťaťa, čo robí v 
materskej škole, v rámci vzdelávacích 
aktivít súvisiacimi s prírodou a pobytom 
vonku, koľko času mu venujú a ak 
už takto zamerané programy v MŠ 
prebiehajú, môžete pedagogickým 
zamestnancom pomôcť a podporiť tento 
proces vlastným pozitívnym prístupom a 
prispieť svojimi vedomosťami.

Keď stojíte na začiatku 
novej cesty, vždy si 

vyžaduje odvahu 
a vôľu, pustiť sa 
po nej.

Dôležité je 
začať tam, kde je 

pravdepodobnosť 
úspešnosti a pozitívna 

skúsenosť pre vás aj vaše dieťa vysoká 
– začnite kratšími prechádzkami do 

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2022
https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2022
https://huravon.sk
https://www.lesnekluby.sk
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okolia, skúste zmeniť aktivitu na ihrisku 
a vymyslieť spolu niečo nové – a tu si 
ako rodičia môžete navzájom pomáhať 
a podporovať sa – napr. aj tým, že 
ponúknete svoju pomoc aj učiteľom v 
škôlke.

V mnohých materských školách so 
zameraním na prírodu alebo pobyt 
vonku sú rodičia aktívnymi účastníkmi - 
pomáhajú pri zakladaní a zmene ihriska 
a areálu - často sú tam ďalší rodičia a 
možno aj vy, ktorí by ste mohli mať 
kontakty alebo možnosti získať rôzne 
zdroje, napr. staré pneumatiky z áut 
na vytváranie miest na sedenie alebo 
záhonov, drevo, príp. iný nadbytočný 
materiál, niektorí z vás môžu mať 
prebytočné rastliny vo vlastnej záhrade 
alebo doma v rámci rodiny, ktoré 
môžete poskytnúť škôlke, aby dokázala 
vytvárať krajšie a zelenšie prostredie 
pre deti, vonku ale i vo vnútri, kde 
tak môžete spolu s učiteľmi deťom 
zabezpečiť viac prírody a príjemnejšie 
prostredie tiež.

Keď ako rodič pomáhate v materskej 
škole, dáva to vášmu dieťaťu aj pocit 
väčšieho prepojenia medzi rodinou a 
MŠ a deti sa tak i samé potom o veci v 
škôlke i doma lepšie starajú.
Iné materské školy majú tradíciu, 
že rodičia chodia spolu na výlety a 
podporujú tak i „vedecký“ prístup a 
bádanie pri spoločnom výskume prírody 

a objavovaní s deťmi alebo len pri 
spoločenských stretnutiach, ktoré môžu 
vytvoriť pevnejšie putá medzi vašimi 
rodinami.

Ako rodičia dieťaťa v materskej škole, 
kde je potrebné integrovať prírodu 
a zintenzívniť pobyt vonku, môžete 
pomôcť a prísť s nápadmi na miesta, 
ktoré sa dajú využiť – parky, záhrady, 
lúky, jazerá, lesy, farmy a ďalšie. Čím 
viac prírody a aktívneho pobytu v nej, 
či vonku, deti budú mať, tým lepšie, 
ale dôležité je naozaj začať. Hoci aj 
malými krokmi. Po zmene prostredia 
na vonkajšie rýchlo aj sami zistíte, že 
pobyt vonku vášmu dieťaťu prospieva a 
je šťastnejšie a spokojnejšie, a do škôlky 
chodí radšej, ak je viac vonku.
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5.1 VONKAJŠIE PROSTREDIE - OUTDOOR

5) Miesto 
Pre materskú školu, ktorá sa chce venovať 
prírode a intenzívnejšiemu pobytu vonku, 
je samozrejme dôležité mať dobré zázemie 
– najlepšie v interiéri aj exteriéri, ale je to 
aj o novom pohľade na možnosti, ktoré sú 
v jej súčasných priestoroch a v najbližšom 
okolí.

Mnohé materské školy majú detské 
ihrisko, ktoré je často tradične vybavené 
niekoľkými hojdačkami, pieskoviskom, 
plochami s asfaltom a betónom. Miestami 
ide o zastarané vnímanie bezpečnostných 
pravidiel a zabezpečenie lacnej a ľahkej 
údržby, ktoré boli pri ich budovaní 
prioritou.

Mnohé ihriská sú vybavené pevnými 
prvkami na hranie a hracím vybavením, 
ktoré dieťa veľmi rýchlo preskúma, 
napríklad veľkou peknou preliezačkou, o 
ktorú ale dieťa rýchlo stratí záujem, pretože 
mu poskytuje len obmedzené možnosti 
hry a nie je pre dieťa dostatočne náročnou. 
Ihriská často navrhujú architekti a musia 
vyzerať skvele – možno sú to i prestížne 
projekty za veľa peňazí, kde ide viac o 
vzhľad a dizajn, ako o možnosti dieťaťa 
hrať sa a učiť sa.
  
Pri ich plánovaní a tvorbe pravdepodobne 

nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o 
usporiadaní a funkcii ihriska, pokiaľ ide o 
podporu príležitostí dieťaťa na hru a učenie, 
ale existuje veľa možností, ako to zmeniť, aj 
keď je ihrisko už navrhnuté a vybudované.

S malými finančnými prostriedkami a 
kreatívnym prístupom je možné ihrisko 
ľahko navrhnúť tak, aby vytváralo a 
poskytovalo viac príležitostí pre aktívny 
a intenzívny pobyt vonku, reagujúc na 
potreby detí a podporu ich zvedavosti, 
kreativity a rozvoja.
Ide o pohľad na lokalitu, v ktorej žijete 
a v ktorej sa nachádza materská škola a 
vonkajší priestor inými očami.

Dobrým spôsobom je vytvoriť ihrisko, ktoré 
možno neustále meniť a upravovať. Aj 
bez drahých fixných prvkov môže takisto 
poskytnúť všetko potrebné na dlhšie 
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hodiny strávené vonku.

Materiály, ktoré sa dajú presúvať, sú 
napr. konáre, malé vyvýšené záhony, 
pne, drevené palety z druhej ruky, 
či použité pneumatiky, z ktorých sa 
dajú vytvoriť malé herné prostredia, 
ktoré sa dajú meniť a presúvať – malé 
domčeky z paliet, ktoré sú jednoduché, 
miesta na sedenie a pod., Do príprav 
a úprav prostredia sa môžu zapojiť aj 
samotné deti. Ak bezpečnostné predpisy 
nepovoľujú niektorý typ spomenutých 
predmetov na detskom ihrisku, 
konzultujte, prosím, zavedenie takýchto 
prvkov najskôr spolu s učiteľmi vašich 
detí a potom spoločne popremýšľajte 
o možnostiach, ktoré sa dajú ľahko 
implementovať ako vhodná alternatíva, 
ktorá rovnako poskytne deťom širšie 
príležitosti na hranie a učenie sa.

Môžete spoločne vytvoriť blatovú 
kuchynku, v ktorej sa deti môžu hrať 
s vodou a blatom - vybudovanú 
pomocou starých hrncov, panvíc a 
iných kuchynských potrieb, ktoré 

pravdepodobne každý nájdeme doma - 
nestojí to nič, ale dieťaťu to poskytne veľa 
hodín hry a príležitosti stimulovať zmysly.

Ďalšou možnosťou je osadiť pneumatiky 
a upevniť ich tak, aby si z nich deti mohli 
samé niečo postaviť, preliezať ich či váľať 
sa.

Veľa materských škôl sa nachádza v 
mestách a tu je dôležité vziať si ako 
východiskový bod aktivít či pobytu vonku 
neďaleké parky a dostupné zelené plochy.
Ak je možnosť hoci aj len raz týždenne 
chodiť na prechádzku do parku a sledovať 
v ňom ročné obdobia – využite ju i vy 
doma s deťmi a vracajte sa opakovane 
na niektoré z tých miest, pravidelne, a 
dajte dieťaťu príležitosť každý týždeň 
pozorovať a skúmať zmeny. Vyrástlo niečo 
od minulého týždňa? Zmenilo farbu, tvar? 
Je rovnaké, ako bolo naposledy? Naozaj? 
Našli ste už všetky druhy hmyzu, ktoré žijú 
v parku? Druhy trávy či kvetov?  Je teplota 
rovnaká dnes, ako bola pred týždňom? 
Kam sa asi vybral krtko, ktorý tu bol 
minulý týždeň? Nájdete vonku ježka? 

Možno existujú aj iné zelené plochy, ktoré 
ste ešte s deťmi neobjavili,  ktoré môžete 

ísť spoločne preskúmať a chodiť 
tam na výlety. Je to o zvedavosti a 

skúmaní miestneho prostredia – a 
vnímaní pohľadu dieťaťa – kam 
by mohlo byť v očiach dieťaťa 

zaujímavé ísť? Vy ako rodičia 
môžete takéto miesta odporučiť 

pedagógom.
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Aj keď možno nie sú veľké príležitosti 
na to, aby sa ihrisko zmenilo na zelenšie 
a prirodzené, existuje veľa príležitostí 
myslieť aj na prírodu a zeleň v interiéri.
Jedna vec, ktorá robí veľkú radosť a o 
ktorú má veľa detí záujem, je mať malé 
zvieratká, ako sú rybky, slimáky, kobylky, 
zajačiky, korytnačky atď.doma, či v 
materskej škole. 

Starostlivosť o ne je často veľmi 
jednoduchá a nevyžaduje veľa vedomostí 
alebo špeciálnych znalostí.

Materská škola, či i vy, doma, si ich 
môžete zaobstarať za malé finančné 
prostriedky. Okrem toho, že urobia deťom 
radosť, poskytnú im aj dobré príležitosti 
na učenie sa.

O zvieratá sa treba starať a dohliadať 
na ne – a to dáva deťom zodpovednosť. 
Zároveň zvieratá vyvolávajú množstvo 
otázok. A tým pomáhajú podporovať 
u detí bádanie a vzbudzovať záujem o 
prírodné vedy, ako aj rozvíjať vzťah k 
prírode.

5.2 VNÚTORNÉ PROSTREDIE - INDOORS 
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Pre dieťa je potešením pozorovať klíčenie 
rastlinky - zasiať semienka a sledovať, čo 
sa stane - starať sa o ne počas pestovania 
a potom ich samozrejme v podobe plodu 
jesť.

Dieťaťu to umožňuje pochopiť, odkiaľ 
veci pochádzajú – ako rastú.

Niekedy „zabudnú“ semienka alebo 
rastlinku polievať a potom to všetko 
skončí, ale aj to je dôležitý proces učenia.

Je to veľmi jednoduchá aktivita a 
vyžaduje len parapetnú dosku na okne, 
ľahkú vatu alebo zeminu, semienka a 
potom už môžu deti začať.

5.3 PROJEKT “ZASAĎ SI” 
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Jedlo je niečo, čo musíme mať 
niekoľkokrát počas dňa a malo by byť 
samozrejmé zapájať dieťa do varenia ako 
súčasť skutočnej praktickej skúsenosti.

Môže ísť o jedlo pripravované vo vnútri 
alebo vonku, na malom variči či na ohni.

Deti sa môžu ľahko zapojiť do prípravy a 
varenia jedla, krájania, šúpania, pečenia 
atď.
Varenie umožňuje dieťaťu dobre 
pochopiť, odkiaľ jedlo pochádza, a deti 
sú zapojené a prispievajú k niečomu 
spoločnému. Dáva dieťaťu skúsenosť, že 
je súčasťou väčšej skupiny a dosahuje 
pocit, že môže prispieť ku komunite a 
spoločnému dobru.

Manipulácia so skutočným nožom a 
kuchynským náčiním, okrem základných 
pracovných návykov,  podporuje jemnú 
motoriku dieťaťa.

U niektorých z vás, rodičov, môže 
predstava, že vaše dieťa môže 

manipulovať napr. s nožíkom, 
vyvolávať úzkosť, ale poskytnúť 
deťom príležitosť vyskúšať si a 
precvičiť túto činnosť je spôsob, akým 
sa dieťa učí – a je, samozrejme, pri tom 
dôležitá prítomnosť dospelých, ktorí sú 
prítomní na 100% aj svojou pozornosťou 
a vnímaví voči deťom a tomu, čo sa 
deje okolo nich. Takto môžu naučiť deti 
používať kuchynské náčinie a zaistiť pri 
tom potrebnú bezpečnosť.

Ale dieťa sa učí aj tým, že si občas možno 
spôsobí drobné porezanie do prsta - 
nespôsobí mu to žiadnu újmu, ale veľa 
sa z toho naučí. Vyhýbanie sa takejto 
skúsenosti môže viesť k skutočným, 
vážnejším zraneniam a poškodeniu 
osobnosti dieťaťa v neskorších rokoch. 
V niektorých krajinách sú deti bežne 
a často zapájané do prípravy jedla a 
práce s kuchynským náčiním, a to práve 
v materských školách s outdoorovým 
zameraním, či zameraním na 
intenzívny pobyt vonku. 

5.4 VARENIE
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Keďže príroda sa využíva vo všetkých ročných 
obdobiach a najlepšie za každého počasia 
(okrem extrémnych podmienok, za ktoré 
považujeme extrémny vietor, prívalový dážď, 
teploty pod -15 stupňov, a nad 32 stupňov), je 
dôležité mať do všetkých podmienok správne 
oblečenie.

Ako vždy hovoríme; “Neexistuje zlé počasie, 
len zlé oblečenie.”

To znamená, že je oveľa väčšia zábava a 
pozitívny zážitok byť vonku, aj keď je zima, ak 
dieťa pri tom nemrzne a neprechladne.

Oblečenie musí zodpovedať sezóne.
Je dôležité, aby dieťa malo oblečenie, ktoré 
je primerané k ročnému obdobiu a dlhšiemu 
času strávenému vonku, a je vhodné obliecť sa 
do tohto oblečenia už po rannom príchode do 
škôlky, aby mohlo hneď vybehnúť von a hrať 
sa, ak to program na začiatku dňa umožňuje. A 
mohlo sa pri tom aj zašpiniť.

Z oblečenia a vybavenia do prírody a na dlhší 
pobyt vonku vám odporúčame:

Jar a jeseň: Nepremokavé topánky, vetru a 
vodeodolnú bundu a nohavice do dažďa, pre 
dieťa mať po ruke po príchode do MŠ už od 
rána tak, aby si veci dokázalo ľahko zobrať, a 
podľa možností, samé obliecť a ísť von

Zima: V taške s vecami do MŠ, na von, by mala 
byť celotelová kombinéza, zimné topánky, 

čiapka a palčiaky.

Detský šatník, aby dieťa mohlo byť aktívne 
vonku počas dňa, v škôlke, by mal obsahovať:

• 2-3 páry ponožiek / pančuchových nohavíc
• 2-3 ks nohavičiek
• 2-3 páry nohavíc
• 2-3 ks košieľ / tričiek s dlhým rukávom
• Papučky
• Gumáky
• Súpravu oblečenia do dažďa/nepremokavú, 

napr. pršiplášťové nohavice aj prišiplášť

Majte po ruke i súpravu termo alebo 
fleecového oblečenia na nosenie spodnej 
vrstvy do dažďa a celotelovú kombinézu počas 
chladných jesenných, zimných a jarných dní. 
Ako spodná vrstva je najvhodnejším riešením 
oblečenie z vlny merino, ktoré je zdravým, 
ekologickým materiáłom, veľmi príjemným 
a vhodným aj na každodenné nosenie. V 
obchodoch ho nájdete v zimnej, i letnej verzii 
tričiek i spodného prádla. 

Ako sme už uviedli v 
predchádzajúcich kapitolách, 
takmer všetky časti 
navrhovaného oblečenia 
dostanete výhodne 
kúpiť aj v second – hand 
obchodoch z druhej ruky, 
alebo ho môžete získať od 
priateľov, ktorým už deti z 
outdoorových vecí vyrástli.

6) Vybavenie do prírody a na aktívny život vonku 



26

6) Vybavenie do prírody a na aktívny život vonku 

Na outdoorové aktivity a prípravu dieťaťa 
na dlhší pobyt vonku odporúčame 
zakúpiť dieťaťu batoh, ktorý zodpovedá 
veku a veľkosti dieťaťa a dobre sedí 
na chrbte. Naše skúsenosti hovoria, 
že vhodná je veľkosť okolo 10-12 
litrov. Takýto batoh poskytne dieťaťu 
dostatočný priestor na prezlečenie, 
prípadne na plyšového medvedíka/knihu 
a balíček s obedom alebo občerstvením, 

ako aj na fľašu s vodou, ak sú celodenné 
výlety.

Batoh by mal byť vybavený hrudnou 
prackou, ktorá zabezpečí správne 
upevnenie batoha a nespadnutie 
ramenných popruhov.

Okrem toho je dobré pri kúpe vyskúšať, či 
dieťa vie batoh samo otvárať a zatvárať.

Odporúčame dostatočne teplú čiapku, 
tzv. kuklu, ktorá dieťaťu zahreje hlavu aj 
krk zároveň.

Šatky, čiapky so šnúrkami a šnúrky 
v palčiakoch sú PRÍSNE ZAKÁZANÉ a 
NEODPORÚČANÉ z bezpečnostných 
dôvodov.

Čo sa týka rukavíc, odporúčame také 
druhy palčiakov, ktoré sú dostatočne 
veľké a široké, aby dokázali obopnúť 
vonkajšiu stranu rukávu kombinézy, a 
ktoré sú vodeodolné. Väčšie palčiaky 

zároveň udržia viac tepla dlhšiu dobu ako 
menšie, na tesno obopnuté. 

Pletené rukavice sa rýchlo namočia a 
výsledkom sú veľmi mokré a studené 
prsty. Z praktických dôvodov deťom 
neodporúčame dávať prstové rukavice. 

6.1 Ruksak, batoh

6.2 Čiapky a palčiaky 
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Termooblečenie je dobré na prechodné 
obdobie medzi ročnými obdobiami a keď 
je poriadne chladno.

Na jeseň, keď je príliš chladno len na 
bundu alebo na nosenie pod bundu s 
pršiplášťom.

Tiež v zime, keď je v zimnej kombinéze 

príliš chladno a zase na jar, keď je 
kombinéza do dažďa už príliš hrejivá, ale 
vonku je ešte sviežo.

Deťom na von odporúčame čižmy, 
ktoré sú nepremokavé a ktoré si dieťa 
môže ľahko vyzuť a obuť. Veľmi dobré 
skúsenosti máme s termogumákmi a 
čižmami napr. s membránou Goratex, 
pretože sú teplé a nepremokavé a dieťaťu 
sa ľahko vyzúvajú a obúvajú.

Čižmy bez šnúrok sú vhodnejšie, pretože 
len málo detí v škôlke si vie šnúrky 
zaviazať.

Kožené čižmy a topánky so zipsom sa 
deťom veľmi ťažko samým obúvajú a 

zips často premoká alebo sa zasekáva od 
blata.

Na teplejšie obdobia odporúčame 
topánky a sandále, ktoré si dieťa môže 
ľahko vyzuť a obuť.

6.3 Termooblečenie 

6.4 Obuv 
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Do zimných podmienok odporúčame 
snehovú kombinézu, ktorá má dobrý strih, 
aby sa dieťa mohlo pohybovať bez prekážok 
a ktorá sa ľahko oblieka a vyzlieka.
Musí byť tiež vodotesná.

Čiapka by mala byť priliehavá a nie príliš 
veľká, aby ju dieťa mohlo ľahko a pohodlne 
používať.

Kapucňu často 
používame, keď 
sme na výlete a 
fúka silný vietor 
alebo prší, či sneží. 
Kapucňa by mala 
tiež dobre priliehať, nie 
byť príliš voľná alebo veľká 
pre hlavu dieťaťa a ani príliš tesná, aby 
zachovala ochrannú funkciu.

Samostatnosť/sebestačnosť
Je dôležité, aby ste ako rodičia mysleli na to, 
keď kupujete topánky, čižmy, kombinézy a 
iné oblečenie na vonkajšie, ale aj vnútorné 
použitie v materskej škole, aby to bolo 
niečo, čo si dieťa môže ľahko zapnúť 
- rozopnúť, otvárať - zatvárať a obúvať - 
vyzúvať.

Pre sebaúctu dieťaťa je dobré zažiť pocit, 
že to „dokážem sám“ a zároveň,  keď sú 
deti sebestačné, poskytuje to viac času 
dospelým, ktorí sú za deti zodpovední, na 
prípravu presunu von. 

Predstavte si napr., ako si dieťa musí  
 
prácne rozopínať/ zapínať gombíky na 
nohaviciach alebo zapínať zips, keď sa musí 

ponáhľať na toaletu. Skúste to pocvičiť 
doma. Premeňte to na zábavnú hru a proces 
učenia, ktorým ako rodič vediete svoje 
dieťa.

Samozrejme, pred odchodom von je 
povinnosťou učiteľa dohliadnuť na to, aby 
deti boli oblečené správne a mali vonku 
zabezpečený teplotný komfort, ktorý 
potrebujú. 

6.5 Zimná kombinéza 

6.6 Oblečenie do dažďa  



29 30

Otázkou, na ktorú rodičia často myslia pri 
učení a hre vonku, je otázka, či sa dieťa 
pobytom v prírode niečo naučí a či získa 
všetky dôležité kompetencie, potrebné 
neskôr v škole.

Krátka odpoveď je ÁNO.

Žiaľ, výskum v tejto oblasti je vo vekovej 
skupine detí vo veku 0-6 rokov doposiaľ 
len veľmi limitovaný, no niekoľko štúdií 
ukazuje pozitívne účinky pobytu vonku a v 
prírode už i na proces učenia a na školskú 
pripravenosť (https://nordeafonden.
dk/nyheder/ny-forskning-sundere -og-
staerkere-boern-i-naturen)

Deti, ktoré trávia veľa času vonku, sú viac 
sebestačné, kreatívnejšie, majú lepšiu 
motoriku, dobré sociálne zručnosti, lepšiu 
koncentráciu, čo je samo o sebe základným 
predpokladom školskej zrelosti (pozri 

kapitolu 2).

Príroda má nepredstaviteľné a nekonečné 
možnosti na podporu rozvoja osobnosti a 
učenia.

Príroda je premenlivá a svojou 
rôznorodosťou je stimulujúcim vzdelávacím 
prostredím. Poskytuje množstvo podnetov 
na učenie sa.

Väčšina detí je prirodzene rada aktívna a 
hýbe sa – a na to má príroda nespočetne 
veľa príležitostí.

Vo vzťahu k vzdelávaciemu programu sa 
dajú všetky témy kurikula ľahko preniesť 
do prírody a rozvíjať vonku – všestranné 
osobné kompetencie dieťaťa, sociálne 
kompetencie, fyzické a motorické 
kompetencie, atď., všetky sa dajú rozvíjať 
vonku!

Niet pochýb o tom, že deti, ktoré trávia 
veľa času vonku a v prírode, sú menej choré 
a majú lepšiu fyzickú, ale aj psychickú 
kondíciu – pohodu. Naša skúsenosť je taká, 
že deti sú vonku šťastnejšie. A to isté platí 

aj o nás, dospelých.

Pre rodičov je, prirodzene, upokojujúce 
vedieť, že dieťa je zdravé, je každý 

deň na čerstvom vzduchu a fyzicky má 
dostatok pohybu, pretože je to jeden z 

kľúčových aspektov, ktoré sú v tomto veku 
nevyhnutné pre jeho zdravý vývoj.

6.7 Učenie a učebné osnovy

https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-forskning-sundere -og-staerkere-boern-i-naturen
https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-forskning-sundere -og-staerkere-boern-i-naturen
https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-forskning-sundere -og-staerkere-boern-i-naturen
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Deti, ktoré sú zdravé a v pohode – sú v 
stimulujúcom vzdelávacom prostredí, majú 
dobré predpoklady na rozvoj a učenie. 
Vonku a v prírode je viac priestoru pre ich 
zdravý vývoj, ako vo vnútri.

Deti vo veku 0 - 6 rokov sa rozvíjajú a 
učia prostredníctvom svojich skúseností 
pričom sa osobitný dôraz kladie na zmysly 
(rozvoj vnímania a psychiky) a telo (rozvoj 
motoriky) dieťaťa. Dieťa preto má mať 
prístup k stimulujúcemu vzdelávaciemu 
prostrediu, ktoré posilní jeho rozvoj, 
pohodu a učenie.

Príroda a vonkajšie prostredie sú 
fantastickým vzdelávacím prostredím, 
ktoré je stimulujúce a vytvára nespočetné 
možnosti na rozjímanie, podnecuje 
zvedavosť, vyzýva zmysly a je tu príležitosť 
pre dieťa využívať svoje telo a zmysly 
mnohými rôznymi spôsobmi.

Dokáže príroda a vonkajšie prostredie 
naozaj splniť požiadavky a ciele stanovené v 
učebných osnovách?

Áno, dokáže.

Pojem rozvoj a 
učenie idú ruka 
v ruke. Dieťa 
sa učí, keď sa 
vyvíja, a rozvíja 
sa, keď sa učí.

Pojem učenie môže byť aj 
synonymom pre socializáciu alebo rozvoj 

a súvisí s reflexiou, konaním a rozvojom 
identity dieťaťa.

To znamená, že dieťa sa učí chápať okolie 
a rozumieť prostrediu, vedieť v tomto 
prostredí konať a zároveň sa vedieť stať a 
zostať samým sebou.

• Učenie je veľmi široký pojem, ktorý 
možno vnímať ako to, čo sa deje v 
procese

• Učenie prebieha vo vzťahu, vo 
vzájomnej interakcii medzi deťmi a 
dospelými, i medzi deťmi navzájom

• Učenie je dynamický proces, ktorý 
sa spúšťa do pohybu v pedagogickej 
interakcii

• Učenie je odlišné v rôznych prostrediach

Deti v ranom veku sa učia takmer neustále 
a v každej situácii, prostredí a sociálnej 
interakcii, preto sú v tomto veku kľúčové 
práve prostredie učenia a interakcia, 
prepojenie dieťaťa s prostredím. Veľmi 
dôležitou súčasťou sú vonkajšie prostredie 

a príroda so svojou veľkou 
rozmanitosťou, s kľúčovou 

úlohou v procese 
rozvoja dieťaťa.

Prírodu ako 
veľký spoločný 

ústredný bod 
pedagogickej 

praxe v našom 
projektovom tíme 

považujeme za najdôležitejší rámec 
a predmet hry, objavovania, skúmania a 



31 32

učenia sa detí.

V každodennom živote je dôležité, aby 
sa dieťa naučilo pohybovať sa v prírode, 
čudovať sa a tešiť sa z nej, v priebehu celého 
roka, a využívať pri tom fantáziu.
Dieťaťu to umožňuje komplexné 
pochopenie aspektov života, súvislostí a 
prepojení medzi nami, ľuďmi a prírodou. Jej 
spoznávaním a budovaním si vzťahu k nej 
sa ju dieťa zároveň bude snažiť chrániť, čo 
je kľúčové pre prežitie nás, ako ľudstva na 
planéte v ďalších rokoch. 

Na otázku, či sa dieťa učí, čo potrebuje a 
pripravuje sa do školy, keď je len vonku a 
využíva prírodu, je odpoveď určite áno.

Výskum aj skúsenosti opisujú, že deti, ktoré 
trávia veľa času vonku, získavajú rovnaké 
zručnosti ako deti, ktoré sú v tradičnejšej 
škôlke.

V niektorých bodoch výskum popisuje, že 
deti sú ešte viac pripravené na školu; dieťa, 
ktoré trávi dostatok času vonku a v prírode, 
sa lepšie koncentruje, je viac sebestačné, 
samostatné a je aj kreatívnejšie.

Dá sa povedať, že predpoklady na to, 
aby dieťa neskôr v škole prospievalo, 
sú v outdoorových programoch 
veľmi dobré. Vývoj tela dieťaťa je 
stimulovaný dostatkom fyzického 
pohybu, keď sa dostatočne hýbe a 
zmysly, ktoré sa vonku aktivujú vo 
väčšej, prirodzenej forme, sú rovnako 
dostatočne stimulované a základný 

potrebný vývoj sa tak deje prirodzenejšie a 
ľahšie, ako vo vnútri.

Ako sa hovorí: „Musíte vedieť najskôr liezť 
– aby ste mohli chodiť“ – a to je presne 
to, čo dieťa zažíva v materskej škole, ktorá 
naplno a aktívne využíva prírodu a pobyt 
vonku, kde sa všetky schopnosti rozvíjajú 
prirodzene, ak to prostredie dovoľuje. A 
príroda a vonkajšie prostredie to určite 
umožňujú tým najlepším možným 
spôsobom.

Keď má dieťa dostatok pohybu, čím je telo 
stimulované a môže sa rozvíjať,  a myseľ 
je rovnomerne stimulovaná tiež - a sú obe 
zložky v rovnováhe – potom sa dieťaťu 
lepšie darí v škole.

Úlohou pedagógov vo vzťahu k využívaniu 
učebného potenciálu prírody a vonkajšieho 
prostredia v prospech vášho dieťaťa je teda:

• Rozvíjať schopnosť pobytu v prírode a 
schopnosť starania sa o ňu

• Pretavovať slová v činy a aktivity a 
naozaj naplno využívať pobyt vonku, v 
prírode
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• Poskytovať deťom príležitosť pre aktívny 
život vonku 

• Pestovať u detí schopnosť vnímavosti a 
precítenia rôznych ročných období a ich 
krásu a uvedomovanie si zmien, ktoré s 
nimi súvisia

• Dať deťom príležitosť zažiť spojenie s 
prírodou 

• Uvažovať ekologickejšie a rozvíjať 
povedomie s ohľadom na životné 
prostredie

• Podporovať odhodlanie a zvedavosť
• Príležitosť bádať, skúmať a využívať 

predstavivosť
• Byť k dispozícii deťom s umlčaním 

našich vedomostí, otvorenosťou voči 
novému a rozvíjaním schopnosti 
objavovať nové veci a tešiť sa z nich 
spolu s nimi

Keď si dospelí, ktorí s deťmi pracujú, 
plne uvedomia svoje úlohy, silné stránky 
pravidelného, intenzívneho pobytu vonku, 
či v prírode, sa môžu na vašom dieťati 
prejavovať tým, že:

• dieťa začne reagovať na prírodu 
prostredníctvom zmyslov (všímať si viac, 

pozorovať, 

počúvať, skúšať chytať a skúmať 
hmatom)

• začne mať záujem o objavovanie 
a učenie sa o  prírode a vytváranie 
prepojení s ňou – kompostovanie, siatie 
kvetov, staranie sa o výpestky atď.

• Bude mať chuť „uviesť svet do poriadku“ 
– zdvihnúť odpadky a odhodiť ich do 
koša, dať napiť v lete vtáčikom, a pod.

• Robiť experimenty  a pokusy – skúmať, 
ako veci fungujú

• Zlepší sa v organizovaní a identifikácii, 
triedení vecí

• Bude mať záujem o zvieratá a rastliny a 
prevzatie zodpovednosti a starostlivosti 
o ne

• Stane sa vnímavým v predpovedaní 
priebehu prírodných javov (napr. dážď 
vo vlhkom/zamračenom počasí, sucho, 
keď neprší, dúhu po daždi)

• Začne si všímať a vidieť maličkosti v 
prírode a používať ich napr. na dekoráciu 
vášho domova alebo ich používať ako 
malé „darčeky“ – nosiť vám domov 
kamienky, konáriky, chrobáky :)

• Bude šťastným, že je vonku a nachádzať 
v tom potešenie a pohodlie

• Nadobudne schopnosť počúvať prírodu.

V prírode a vonku je možné sledovať 
premeny ročných období a podporiť 
vnímanie, pozornosť aj vedomosti detí o 

nej.

Je dôležité, aby v materskej škole bol 
priestor pre každodenný kontakt detí s 

prírodou.
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Príležitosť spontánneho rozvoja v prírode 
a s prírodou, bez ohľadu na poveternostné 
podmienky, prinúti deti venovať sa 
a rozvíjať svoju fantáziu, kreativitu a 
zvedavosť a posilňovať lásku k nej.

To všetko sa deje prirodzene 
prostredníctvom voľnej hry s istotou 
podpory zo strany dospelých v prípade 
potreby, ako aj prechádzkami mimo budovy 
MŠ, či mimo domu, a trávením času vonku a 
v prírode.

Je dôležité myslieť na okolité oblasti - parky, 
potoky, lúky, sady, malé zelené plochy 
ako neoddeliteľnú súčasť každodenných 
možností aktívneho kontaktu s prírodou a 
života v prírode, ale aj možností učenia.

Vychádzky či výlety môžu byť často 
motivované rytmom prírody, z ktorého 
neustále vznikajú nové zaujímavé podnety 
na aktivity.

Môže to byť pozorovanie a vnímanie snehu, 
siatie, pozorovanie a ovoniavanie prvých 
jarných kvetov, uvedomenie si, že kôň má 
žriebätká, liahnutie vtáčikov, premena 
žubrienok na žaby, pozorovanie tieňov, 
hľadanie chrobákov pod kameňmi, atď., 
atď.

Výlety do prírody typu exkurzie, s 
objavovaním a skúmaním, si môžete 
naplánovať spolu s učiteľmi, i sami s 
rodinou, či inými rodičmi. 

Vedomé uprednostňovanie prírody v 
pedagogickej práci posilňuje a rozvíja 
pohybové schopnosti a motoriku, ale aj 
sociálne kompetencie detí. 

Spôsob zapojenia a plnohodnotného 
využívania prírody teda v našom ponímaní 
nie je izolovaný, a prírodu nevyužívame len 
pre prírodu samotnú, ale pre celý komplex 
skúseností a benefitov, ktoré intenzívny 
pobyt v nej deťom, ale i nám, dospelým, 
prináša. 

Prírodu a vonkajšie prostredie je možné 
využiť i na formovanie sociálnej skúsenosti 
dieťaťa, prostredníctvom interakcie s inými 
deťmi i dospelými. Považujeme ju teda za 
prostriedok rozvoja i sociálnych a mnohých 
iných zručností. 
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Hra je často dôležitým prehliadaným 
prvkom vo vývoji a učení detí.
Na hru musí mať dieťa priestor, pretože 
práve tu spracováva dojmy, rozvíja a 
vytvára dôležité vzťahy.

Dieťa sa učí, kým je, prostredníctvom 
dôležitej hry s kamarátmi, testovaním 
a skúmaním vlastného vnímania a 
chápania.

Dieťa sa v hre učí, skúša a precvičuje 
a niekedy je vystavené konfliktom, 
nezhodám, pričom nadobúda schopnosť 
ich riešenia, učí sa zvládať náročné 
sociálne pravidlá a rozvíja si mnohé 
sociálne kompetencie. Samozrejme, 
že deti niekedy potrebujú pedagógov, 
ktorí dokážu dieťa podporiť, pomôcť, 
usmerniť, utešiť a porozprávať sa s 
ním o zážitkoch, aby sa utvorilo väčšie 
porozumenie a prijatie seba i druhých. 

Niekedy je treba tiež dieťa motivovať, aby 
si trúflo zdolať ďalšiu zo svojich výziev a 
skúsiť niečo nové.

Prostredníctvom hry sa dieťa veľa naučí 
a samostatná hra musí mať počas dňa 
potrebný priestor a čas. Práve v hre sa 
dieťa stará o svoje vlastné výzvy a testuje 
telo aj myseľ – často vo vzťahu k iným 
deťom.

Príroda ponúka jedinečný priestor a 
príležitosti na hru a keďže sa neustále 
mení, neustále poskytuje nové možnosti 
rozvoja a učenia. A túto premenlivosť nie 
je možné dosiahnuť vo vnútri.

Prostredníctvom hry môže dieťa 
objavovať svet vlastným tempom a 
vypĺňať život časom, ktorý má pre dieťa 
zmysel.

Je dôležité, aby dieťa malo veľa 
dobrých pozitívnych skúseností a malo 
každodenný život s všestrannými 
a primerane náročnými aktivitami, 
v ktorých možno jeho zručnosti a 
schopnosti upevňovať, posilňovať a 
rozvíjať.

6.8 Hra a dôležitosť hry 
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Okrem voľnej alebo samostatnej hry 
by preto mali niektoré hry iniciovať 
aj dospelí, kde dospelý ukazuje rôzne 
možnosti v hrách alebo pre hru, ovláda 
hru a je jasne zapojený a aktívne sa 
zúčastňuje spolu s deťmi. Riadená hra je 
dobrým základom pre nápady na nové 
hry a aktivity, nové vzťahy a spojenia 
so svetom, ktoré poskytujú deťom 
inšpiráciu.

Hru je potrebné chápať ako ďalšiu 
samostatnú hodnotu v rozvoji dieťaťa 
a pre voľnú hru je v dennom plánovaní 
potrebné vytvoriť takisto priestor a čas. 
A v prírode alebo v materskej škole by sa 
to malo diať opäť vonku, kedykoľvek je to 
možné.
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PRÁVNY ZÁKLAD A KRITÉRIÁ KVALITY

7) Legislatíva, zákony a pravidlá  

Právny základ pre materské školy je 
rovnaký pre všetky bez ohľadu na to, 
či ide o tradičnejšiu škôlku alebo MŠ s 
outdoorovým programom. So zmenou 
v roku 2005 sa v Dánsku výrazne zlepšili 
príležitosti na vytváranie súkromných 
inštitúcií, keď tu bolo zrušené právo veta 
zo strany obcí. 

Zároveň sa zrovnoprávnili financie 
súkromných inštitúcií s verejnými. Na 
oplátku musí súkromný sektor spĺňať 
rovnaké kritériá kvality ako verejný.

Ďalšia vec, ktorú preto musia zakladatelia 
súkromných škôlok urobiť, je prečítať si 
kritériá 

kvality obce pre takéto zariadenia a 
napĺňať ich.

Ak nemôžete nájsť kritériá na webových 
stránkach obce/mesta, a chystáte sa 
zakladať súkromnú MŠ, mali by ste 
kontaktovať obec. Môže trvať až niekoľko 
mesiacov, kým bude k dispozícii výsledok 
s rozhodnutím.

Kritériá kvality platia pre všetky materské 
školy v obci. Preto by sme sa nemali báť, 
že sú neprimerane prísne. Sú nastavené 
tak, aby na ich základe mohli reálne 
fungovať aj verejné materské školy 
zriadené obcou. 
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V Estónsku požiadavky na MŠ vychádzajú 
z národných učebných osnov a podľa 
potreby sa upravujú v súlade so 
zákonom. A musia sa ním riadiť verejné, 
ale aj súkromné inštitúcie.

V Českej republike sú v školskom 
zákone (561/2004 Sb.) lesné materské 
školy definované ako materské školy, v 
ktorých vzdelávanie prebieha prevažne 
vo vonkajších priestoroch. Nakoľko 
do lesných MŠ sa dostane len malý 
počet detí, veríme, že outdoorové 
programy bude realizovať čím ďalej, 
tým viac bežných materských škôl, ktoré 
navštevuje prevažná väčšina detí. 

V Rámcovom vzdelávacom programe 
pre predškolské vzdelávanie sú 
učitelia nabádaní k tomu, aby dieťaťu 
poskytovali priamu interakciu s 
prírodným prostredím, sledovali zmeny a 
rozmanitosť prírody.

Na Slovensku každá materská škola, 
ktorej úlohou je realizovať predprimárne 
vzdelávanie v školskom prostredí, 
musí pri realizácii výchovy v prírode 
rešpektovať a dodržiavať všeobecne 
záväzné právne normy. Legislatíva sa 
vzťahuje na všetky činnosti materskej 
školy ako vzdelávacej inštitúcie: obsah 
vzdelávania (štátny vzdelávací program, 
školský vzdelávací program), personálne 
zabezpečenie, materiálno-technické, 
bezpečnostné, zdravotné, hygienické, 
priestorové a finančné podmienky.*

V prípade ostatných krajín si, prosím, 
overte legislatívne možnosti a 
podmienky a spojte sa s relevantnými 
vnútroštátnymi inštitúciami.

* University of Prešov, Faculty of 
Education, Slovakia: STANDARDS OF 
OUTDOOR EDUCATION IN KINDERGARTEN, 
INAK, OZ, KREMNICA, 2021



39 40

8) Riziková hra 
 a bezpečnosť  

Ako rodič sa môžete prirodzene obávať 
o pohodu a bezpečnosť svojho dieťaťa, 
ak nie je zvyknuté na pobyt vonku a v 
prírode.

Vzdialili sme sa od prírody a pobytu 
vonku a niektorým z nás sa to môže zdať 
nebezpečné.

Ale musíme si uvedomiť, že to nebolo až 
tak dávno, čo veľa detí zostávalo a hrávalo 
sa samostatne vonku, bez neustáleho 
dozoru dospelých. Stačí si spomenúť na 
naše detstvo. 

Je dôležité zdôrazniť, že vonkajšie 
prostredie musí byť pre dieťa vždy 
bezpečné a je zodpovednosťou 
pedagogického zboru, aby to zabezpečil.

Už vieme, že príroda a vonkajšie 
prostredie sú fantastickým vzdelávacím 
prostredím, kde má dieťa príležitosť 
posilniť a precvičiť všetky svoje schopnosti 
a rozvíjať kompetencie. Pripraviť dieťa o 
tieto jedinečné príležitosti, tak kľúčové 
pre jeho pohodu, rozvoj a učenie kvôli 
zbytočným obavám, by bolo škoda. 
Pokúsime sa preto venovať tejto téme v 
nasledujúcej časti.
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Ak je pedagogická prax organizovaná len 
so zameraním na bezpečnosť a strach z 
represálií, hrozí, že dieťa bude zbavené 
možnosti rozvoja a učenia sa.

Deti sa učia experimentovaním, skúšaním, 
aktívnym používaním tela a zmyslov, a tak 
si vytvárajú vlastné skúsenosti.

Keď sa deti testujú a vyzývajú – skúšajú 
zdolať peň, prekážku, postaviť bunker, atď, 
atď,  získavajú pocit zlepšovania sa a majú 
príležitosť pocítiť zlepšenie, získavajú tým 
vieru vo vlastné schopnosti, čím posilňujú 
svoje sebavedomie a sebaúctu.

Dieťa skúša a experimentuje – spoznáva 
svoje telo, svoje silné a slabé stránky, a 
tým lepšie chápe svoje vlastné schopnosti 
– a deti sú  priam „zakódované“ vôľou a 
potrebou neustále skúmať a skúšať nové 
veci – majú to v génoch!

Keď dieťa urobí niečo „nebezpečné“, má to 
preň zmysel, precvičí si zvládnutie niečoho 
nového.

Ako východiskový bod pre ďalší rozvoj a 
učenie sa tak bude poznať hranice svojich 
vlastných schopností a vôle a keď sa 
naskytne príležitosť, môže sa na základe 
svojho poznania zhostiť ďalšej výzvy.

Na začiatku sa napríklad dieťa pomaly 
a nesmelo snaží dostať z kopca (možno 
s pomocou dospelého) a bude tak robiť 
dovtedy, kým sa nebude cítiť bezpečne. 
Potom dieťa zíde samostatne bez pomoci 
a nakoniec sa behom spustí - stále 
rýchlejšie. 
Tu je nevyhnutné mať a prejaviť vieru, 
že dieťa to zvládne, a nie zakazovať mu 
zdolať kopec. Vyžaduje si to čas a dôveru 
v jeho schopnosti. A to je dôležitejšie ako 
zakázať dieťaťu behať dolu kopcom.

Je to súčasť dôležitých procesov učenia 
a keď dieťa skúša – a s najväčšou 
pravdepodobnosťou aj padá – spoznáva 
svoje schopnosti a funkcie a možnosti tela. 

Deti, ktoré dostanú príležitosť rozvinúť 
a vyskúšať si veci, sa stanú vedomejšími 
k telu, sú odvážnejšie, energickejšie 

a lepšie sa rozhodujú samostatne a sú 
dostatočne v bezpečí.

8.1 Riziková hra 
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Riziková hra je charakterizovaná 5 
faktormi;

• Rýchlosť, ktorú možno rozpoznať 
pri aktivitách ako napr. bicyklovanie, 
rýchly beh, sánkovanie, šmýkanie

• Výška,  napr. lezenie (na stromoch, 
malých stenách, skalách atď.), v 
hojdacej sieti, na balančných miestach 
(napr. na kmeňoch stromov) a pod.

• Používanie nástrojov; nože (rezanie 
nožom, varenie), používanie správnych 
nástrojov (píla, kladivo, nožnice), 
sekerky atď.

• Prvky životného prostredia, voda – 
jazero, potok, rieka atď., ohnisko

• Nová skúsenosť, napr. byť „sám“ a 
„útek“ od ostatných

Je preto dôležité, aby dospelí, ktorí si to 
uvedomujú, podporovali deti v prístupe 
k čo najväčšiemu počtu príležitostí na 
„riskantnú“ hru tohto typu, ktorá deťom 
poskytuje dostatočné výzvy potrebné 
pre ich rozvoj, s náležitým vedením 
zaisťujúcim bezpečnosť, a umožňovali 
deťom zažívať takéto veku primerané 
výzvy a myslieť na ne v rôznych možných 
vzdelávacích prostrediach.

„Štúdie ukazujú, že deti rozvíjajú svoje 
motorické zručnosti prostredníctvom 
riskantnej hry (Jensen a Sandsetter, 2015). 
Riziková hra môže posilniť motorický vývoj, 
držanie tela, sociálny a osobný rozvoj, ako 
aj pohodu v interakcii medzi deťmi.“
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https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/
portal/102536696/Rahbek_2020_P_
dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_
og_sus_i_maven.pdf

“ „Nebezpečná alebo riskantná vec“ je v 
podstate len „iskra“ vo všetkých druhoch 
hier, ktorá by v dobrej hre, v ktorej sa 
dieťa veľa naučí, a ktorú potrebuje na 
svoje napredovanie, nemala chýbať.  
„Nebezpečná vec“ pomáha zaistiť, aby hra 
zostala zábavná a inšpirujúca, a vytvára v 
nej zmysel“ (Sederberg & Bahrenscheer, 
2018, s. 34).

Mnohé deti sú dnes akoby zabalené 
v bublinkovej fólii, pretože rodičia sa 
zvyčajne obávajú, že sa dieťa zraní.

Všetky výskumy však popisujú, že v 
materských školách zameraných na 
prírodu alebo pobyt vonku dochádza 
len k veľmi málo úrazom – často ide o 
len drobné rezné rany, odreniny kože, 
drobné ranky, ktoré sa môžu prirodzene 
vyskytnúť v prírodnom prostredí a ktoré 
sú prirodzenou skúsenosťou pre každého z 
nás.
Predovšetkým v škôlkach s outdoorovým 
zameraním a intenzívnym pobytom 
vonku dochádza len k minimu 
úrazov, keďže deti tu majú 
často možnosť vyskúšať si svoje 
schopnosti v prirodzenom prostredí 
učenia a spoznať svoje limity. A to 
sa zvyčajne nemôže stať v interiéri, 
pretože testovanie vlastných schopností 

si vyžaduje veľa priestoru a prirodzene 
náročné prostredie, ktoré umožňuje deťom 
skúšať nové veci, prirodzene sa rozvíjať a 
rásť. Vonkajšie prostredie môže byť teda 
pre deti bezpečnejšie, čo sa týka úrazov, 
ako obmedzený priestor vo vnútri. A pre 
vás ako rodiča je dôležité mať na pamäti, 
že ak dieťa možnosti dostatku priestoru a 
času stráveného vonku nemá, pripravujete 
ho o príležitosť dôležitého rozvoja a učenia 
sa.

Kto z nás by si nepamätal to, kedy ste sa 
pohybovali na hranici vlastných možností 
- pocit šteklenia v žalúdku, keď ste svišťali 
preč, keď telo pracuje pod vysokým 
tlakom, aby zvládlo náročnosť alebo 
výzvu, hlboké sústredenie a ponorenie 
sa do aktivity, keď ste sedeli prvýkrát s 
krájacím nožíkom v ruke a krájali ste si 
sami chlieb - ale v neposlednom rade tú 
veľkú radosť a hrdosť z toho, že ste zvládli 
niečo nové?

Túto radosť chceme zachovať aj pre ďalšie 
deti.

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
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Mnohí rodičia, ktorí ešte nemajú 
skúsenosť s materskou školou 
realizujúcou outdoorový program, 
využívajúcou intenzívny pobyt vonku,  
majú veľa otázok. Snažili sme sa 
preto opýtať učiteľov a pedagógov s 

praktickými skúsenosťami s prácou s 
deťmi vonku a v prírode a nechali ich 
odpovedať na najčastejšie otázky, ktoré 
vás ako rodičov môžu napadnúť. Tu sú 
ich otázky a odpovede:

9) Otázky a odpovede

9.1 Otázky o hygiene, pohode, jedle a spánku

• Keď je vonku chladnejšie, budú mať 
deti k dispozícii čaj?

Ak sme vonku v prírode, často si varíme 
čaj na ohni. Alebo na kempingovom 
outdoorovom variči. Sme spolu a spievame 
si pesničky, kým sa voda neuvarí, alebo 
zbierame rôzne bylinky či rastliny, aby sme 
si spolu s deťmi uvarili čajík. Alebo si čaj 
jednoducho nosíme so sebou v termoske. 
Dbáme ale aj na to, aby sme, keď je veľká 
zima, vynechali s deťmi aktivity, pri ktorých 
by sedeli, aby neprechladli. V takýchto 
podmienkach sa hrávame naháňačky alebo 
iné dynamické hry, využívajúce pohyb, pri 
ktorých musia deti behať a dostatočne sa 
hýbať, aby sa zahriali. Ak zostaneme v škôlke 
alebo na školskom dvore, máme k dispozícii 
teplý čaj vonku vo veľkej termoske, ktorá 
udrží teplo, alebo vynesieme von na chvíľu 
veľký hrniec s čajom.

• Ako je to s toaletou vonku? Kam 
chodia deti?

Ak sa nachádzame v areáli materskej 
školy, deti môžu ísť na toaletu dovnútra. 
Ak sme v prírode alebo v lese, pomáhame 
deťom chodiť na záchod za strom a 
prirodzene využívame prírodu aj na tento 
účel, bezpečným a ochranným sposobom, 
pre dieťa aj pre prírodu. Toaletný papier, 
hygienické utierky a dezinfekciu máme vždy 
so sebou. Deti sa často rýchlo naučia chodiť 
na toaletu vonku.

• A čo umývanie rúk? (budú sa hrať aj v 
blate)

Vždy máme so sebou dezinfekčné utierky 
alebo vodu, aby si deti mohli umyť ruky 
pred jedlom alebo po toalete. Ale ak nejeme 
vonku alebo neboli na toalete, môžu si umyť 
ruky, keď sa vrátime do škôlky.
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• Ako riešite sedávanie vonku v 
chladnejšom počasí? Pretože 
deti často sedia na zemi a 
mamičky sa obávajú, že zo 
sedenia prechladnú (najmä 
dievčatá).

Vždy dbáme na to, aby mali deti 
správne oblečenie, keď ideme na dlhšie 
von, alebo do prírody. Môže to byť 
kombinéza, termo oblečenie alebo 
oblečenie do dažďa. Často máme so 
sebou aj celtovú plachtu,  aby si na ňu 
deti mohli sadnúť, ak je vlhko, a deka 
nestačí. Trávením veľa času vonku sa 
imunitný systém detí po určitom čase 
posilní. Z našich skúseností môžeme 
povedať, že pobyt vonku veľmi prospieva 
zdraviu všetkých detí a sú potom oveľa 
odolnejšie a zdravšie, bývajú menej 
často prechladnuté a chorľavé, ako ich 
rovesníci, ktorí trávia väčšinu dní vo 
vnútri.

• Pri malých deťoch vyvstáva 
otázka, čo robiť, ak sa dieťa 
vonku pociká. Kde vymeniť 
plienku?

Všetky deti majú svoj batoh s extra 
oblečením, obedovým balíčkom a 
vodou. Takže ak má dieťa nehodu, a 
pociká sa, nie je to problém. Len mu 
treba pribaliť čisté, suché oblečenie na 
prezlečenie a špinavé oblečenie vložíme 

do igelitového vrecka a vložíme do 
batohu.

• Čo ak dieťa minie aj náhradné 
oblečenie vonku a nemá si čo 
obliecť/nemá nič na prezlečenie?

V takom prípade môžeme poprosiť 
jedno z ďalších detí, či môže svojmu 
kamarátovi alebo kamarátke požičať 
nejaké oblečenie. Nikdy to nebol 
problém. Nabudúce možno bude môcť 
vrátiť pomoc priateľom.

• Ak deti zostanú vonku 
kedykoľvek v akomkoľvek 
počasí, keď prší, skôr či neskôr 
úplne zmoknú: ako dlho vlastne 
budú v daždi? Ako sa to vyrieši, 
keď budú úplne premočené?

Je veľký rozdiel v kvalite oblečenia 
do dažďa, takže v určitom momente 
všetky deti pravdepodobne zmoknú, 
ale je normálne, že keď silno prší, 
hľadáme úkryt vonku alebo v lese, pod 
prístreškom alebo napíname medzi 
stromami celtu, takže môžeme pod 
ňou sedieť. Takýmto spôsobom nie sme 
priamo na daždi. A ak premokneme, tak 
sa len prezlečieme. Ak sa počasie a dážď 
dostanú do extrému, zabezpečíme pre 
deti náhradné riešenie, postaráme sa o 
prístrešok a ich bezpečnosť.
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• Čo ak je deťom zima? Budú veľmi 
ďaleko od škôlky? Môžu sa vrátiť, 
ak chcú?

Konkrétne dni a aktivity vonku sa 
snažíme plánovať podľa počasia. To 
znamená, že sme aktívni, ak je zima 
(napr. pri behavých hrách) alebo si 
robíme oheň, ku ktorému si môžeme 
sadnúť a zohriať sa. Niekedy ideme 
ďaleko od škôlky a inokedy zostávame 
blízko nej. Odchádzame ako skupina 
a vraciame sa ako skupina, takže 
jedno dieťa sa nemôže vrátiť samo, ale 
počúvame deti a v prípade potreby sa 
spolu všetci vrátime. V chladnejšom 
počasí budete tiež požiadaní, aby ste do 
batohu svojho dieťaťa vložili ďalšie vrstvy 
oblečenia. My ako pedagógovia dbáme 
na to, aby si vaše dieťa oblieklo tieto 
vrstvy navyše, ak to potrebuje.

• Ako to bude s jedlom; budú deti 
jesť vonku alebo vnútri?

Bude to závisieť od škôlky a počasia. Jesť 
vonku môže byť zábavné, ale ak je príliš 
chladno alebo mokro, nájdeme úkryt vo 
vnútri alebo pod prístreškom či celtou.

• Ako to bude s poobedňajším 
spánkom/oddychom/
odpočinkom?

Hlavným kritériom je, aby každé dieťa, 
ktoré príde do škôlky, malo aspoň 
45-60 minút oddychu. To konkrétne 
neznamená, že musí nevyhnutne spať 
alebo si zdriemnuť (čo môžu tiež robiť), 
ale že deti budú mať čas si ľahnúť alebo 
robiť tiché, pokojné oddychové aktivity, 
ako sú puzzle, omaľovánky, pozeranie 
kníh, kreslenie atď. vo vnútri aj vonku, 
ak na to materská škola poskytuje 
podmienky.



46

• Aké oblečenie budú deti 
potrebovať Potrebujú špeciálne 
oblečenie/obuv?

Nebojte sa. Vždy dostanete zoznam 
oblečenia, ktorým by ste mali svoje dieťa 
vybaviť na pobyt vonku.

• Je pre deti vhodnejšie nosiť 
overal, keď prší, alebo sú lepšie 
nepremokavé nohavice a bunda?

To úplne závisí od dieťaťa, čo je preň 
pohodlnejšie. Obe možnosti sú v 
poriadku!

• Poskytne škôlka špeciálne 
nepremokavé oblečenie? A budú 
ho prať rodičia?

Takéto možnosti sú k dispozícii len 
vtedy, ak rodičia a škôlka spolupracujú, 
súhlasia s tým a možno na to založia 
fond. Je to úplne uskutočniteľné a áno, 
rodičia sa potom vždy starajú o pranie 
oblečenia.

• Pomôžu učitelia deťom pri 
obliekaní? Lebo moja skúsenosť 
je taká, že v novembri nechali 
učiteľky deti vonku v teplákoch, 

dieťa skončilo choré na ATB pre 
prechladnutie, lebo učiteľky 
nechceli deti obliecť (nie každé 
dieťa vie, ako je vonku a čo 
si obliecť do chladu a ako sa 
správne obliekať).

Samozrejme, od učiteľov sa vyžaduje, 
aby vždy dozerali na to, ako sú deti 
oblečené a zohľadňujú pri tom 
požiadavky rodičov, preto je potrebné 
vybaviť deti oblečením odolným voči 
poveternostným vplyvom, palčiakmi, 
čiapkami, atď. A učiteľka by mala  
prejsť každé dieťa, aby sa uistila, že je 
oblečené tak, ako má byť a je pripravené 
bez problémov ísť von. V prípade dieťaťa 
so špeciálnymi potrebami (vrátane 
napr. častého prechladnutia) by o tom 
mal učiteľ vždy vedieť. Ako rodič vždy 
učiteľa informujte o akýchkoľvek ďalších 
potrebách a požiadavkách.

9.2 Otázky o oblečení a vybavení
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• Čo je potrebné pre deti pripraviť/
zbaliť a ako, akú zmenu zažijú 
v dennej rutine vonku oproti 
bežnému režimu v materskej 
škôlke? Ako sa deň vonku rutinou 
odlišuje od dňa vnútri?

Príprava na intenzívny pobyt vonku 
závisí od konkrétnej materskej školy. 
Rodičia budú vždy poučení, či je 
potrebná špeciálna príprava (napr. 
extra občerstvenie alebo pitie na výlet, 
extra oblečenie v batohu a pod.). 
Rutina závisí aj od toho, čo si učitelia 
pripravili na daný deň a od týždennej/
mesačnej témy. Povedzme, že vonku 
má byť „deň bicyklov“, čo znamená, že 
deti nebudú robiť svoju bežnú dennú 
rutinu, ako napríklad chodiť dnu/von, 
aby sa naučili bežné veci. Namiesto toho 
pôjdu von na bicykloch a budú sa učiť o 
bezpečnosti a svojom okolí integrovane 
s matematikou/komunikáciou atď. V iné 

dni 

môžu vonku absolvovať rovnaké rutinné 
aktivity, ako vo vnútri (napr. ranný 
kruh, desiatu, záujmovú činnosť, obed, 
odpočinok, a pod.). Ďalší deň možno 
pôjdu na výlet mimo areálu MŠ, v rámci 
ktorého bude zachovaná bežná rutina, 
vrátane odpočinku vonku a i. 

• Potrebujú si deti pribaliť jedlo a 
pitie navyše? Alebo to poskytne 
škôlka?

Toto veľmi závisí od materskej školy. 
Niektoré z nich poskytujú jedlo s 
príplatkami na výlety alebo aktivity 
v prírode, niektoré nie. Napriek tomu 
budete vždy informovaní o tom, koľko 
jedla a čo bude vaše dieťa potrebovať na 
deň vonku.

• Treba deti vopred pripraviť na 
dlhší pobyt vonku z hľadiska 
zručností? Treba ich niečo 
špeciálne naučiť vopred 
(napr. ako sa obliekať do 
konkrétneho počasia, čo robiť 

vonku a čo nerobiť, ako riešiť 
hygienu...?), alebo na 
všetko dohliadnu učitelia 
- aby deti boli vonku  v 
pohode, teple a spokojné, 
za akýchkoľvek podmienok? 
Naučia sa to spolu?
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Deti by si mali uvedomiť rozdiel a poznať 
základnú prípravu na von pre konkrétne 
počasie. Ak prší, mali by vedieť, že musia 
mať nepremokavé oblečenie, ak je sneh 
a je zima, treba sa obliecť primerane 
počasiu. 

Mali by sa to naučiť od vás, rodičov. 
Samozrejme, učiteľky budú usmerňovať 
a dbať na to, aby boli deti vhodne 
pripravené ísť von do každého počasia. 
Vo všetkom ostatnom budú na ne 
dohliadať učitelia – na  hygienu, 
teplotný komfort a plný žalúdok - 
správnym stravovaním - a robia to ako 
súčasť procesu učenia sa dieťaťa. Deti sa 
po stránke zabezpečenia nemusia ničoho 
obávať. Ale je dobré, ak rodičia urobia 
nejaké prípravné práce doma, tak, 
aby pre deti bolo potom jednoduchšie 
sledovať ostatné deti a učiť sa spolu 

navzájom. A naplno si užívať čas vonku.

• Sú učitelia ochotní nosiť deťom 
vodu, jedlo a vzdelávacie 
pomôcky/vybavenie? Ako to 
bude zabezpečené?

V rámci vzdelávacieho procesu budú 
deti povzbudzované a požiadané, aby 
si nosili vlastné občerstvenie alebo 
pitie alebo extra oblečenie vo vlastnom 
malom batohu. Zvyšné predmety na 
učenie vonku, s extra vodou alebo 
občerstvením, ak je to potrebné, 
napríklad pri dlhších výletoch alebo 
teplejšom/chladnejšom počasí, ako aj 
ďalšie pomôcky/vybavenie pre deti, v 
prípade potreby nosia učitelia. Väčšinou 
ho nosia učitelia v batohu alebo len vo 
veľkej taške.
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9.3 Otázky o aktivitách, rutine, dennom programe

• Pôjdu deti von za každého 
počasia?

Áno, deti chodia von za každého 
počasia, pokiaľ nie je nebezpečné ísť von 
(extrémny vietor/búrky/prívalový dážď/
extrémny chlad (pod -10 stupňov) či 
extrémne teplo (nad +32 stupňov).

• Budú vychovávatelia/učitelia 
povzbudzovaní, aby naozaj 
chodili s deťmi von v (takmer) 
akomkoľvek počasí?

Áno, budú. Ak sú učitelia oddaní 
svojej práci, a robia ju radi, potom je 
to zábava ísť s deťmi von za každého 
počasia, aj keď by to znamenalo len 
počítanie kvapiek dažďa alebo meranie 
hĺbky kaluží. Deti sa učia a zabávajú v 
akomkoľvek vonkajšom prostredí a sú 
vonku šťastné a spokojné, takže ak je 
úlohou učiteľa urobiť deťom radosť, 
potom nie je problém byť s nimi vonku 
za každého počasia.

• Bude denný program približne 
rovnaký pre každý typ počasia? 
Ak napr. prší, budú vonku tráviť 
rovnaký čas ako za slnečného 
počasia?

Nie, vonkajší čas úplne závisí od počasia. 
Ak silno prší, potom budú deti tráviť 
menej času vonku, aby sa predišlo 
premoknutiu a možnosti ochorieť. To isté 
platí s každým počasím.

• Aké aktivity budú robiť vonku, 
ak je mokro/mrholí/veľmi teplo 
alebo zima?

Všetko, čo počasie umožňuje, pre 
horúce dni aj pre daždivé dni. Deti sa 
môžu jednoducho hrať s vodou, stavať 
konštrukcie na odtoky vody a podobne. 
Takmer všetko sa dá robiť vonku za 
každého počasia, ale učitelia aj vy si 
musíte dávať pozor na bezpečnosť. 
Počas horúcich dní dbajte na to, aby deti 
netrávili príliš veľa času na otvorenom 
slnku, a nedošlo k ich prehriatiu, dbajte 
na to, aby v prípade tepla dostatočne pili 
a mali čiapky. V chladných a daždivých 
dňoch sa uistite, že zostanú suché alebo 
choďte dovnútra v správny čas. Je úplne 
v poriadku, ak deti zmoknú, ale dôležité 
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je nezostať potom v mokrom oblečení 
vonku príliš dlho.

• Budú sa deti hrať vonku voľne 
alebo organizovane?

To úplne závisí od toho, čo je na deň 
pripravené. Môže to byť organizovaná 
hra alebo úplne voľná hra, ktorá 
poskytuje možnosť hrať sa čokoľvek, 
čo by deti chceli hrať. Väčšina dní 
vonku zvyčajne poskytuje kombináciu 
štruktúrovanej - organizovanej a 
neštruktúrovanej - voľnej hry. Oba 
typy hier sú pre deti dôležité a je dobre 
udržiavať medzi nimi rovnováhu.

• Ako sa zmení učebný plán? 
Prevezmú učitelia vonku klasické 
témy podľa oficiálnych osnov 
alebo učitelia niečo pridajú či 
zmenia?

Učebné osnovy pri intenzívnom pobyte 
vonku, či v prírode, zostávajú rovnaké 
ako určujú požiadavky národných 
učebných osnov. Vonkajšie prostredie 
poskytuje nekonečné možnosti 
kreatívneho prístupu ku „klasickým“ 
témam. Veľmi záleží na tom, ako 
jednotlivé učiteľky tieto možnosti 
využijú a ako budú spolu s deťmi 
kreatívne.

• Budú si môcť deti precvičiť 
zručnosti ako rezbárstvo, 
lezenie, práca s ohňom?

Záleží to od učiteľov. Ak takéto aktivity 
deťom umožnia, vždy to bude za 
prítomnosti dospelej osoby.

• Dostanú deti príležitosť niečo 
pestovať? (rastliny, bylinky, 
zeleninu alebo ovocie?)

Samozrejme, ak učitelia vytvoria a 
poskytnú príležitosti a správne pomôcky 
pre takúto skúsenosť, deti takúto 
možnosť dostanú.

• Prídu do kontaktu so zvieratami?

Môžu. Je tu možnosť vziať si do 
opatery v MŠ domáceho miláčika na 
opatrovateľské a vzdelávacie účely. Malé 
zvieratká ako zajačiky, slimáky, škrečky 
atď. sú v niektorých materských školách 
bežné a vítané. A samozrejme, ak rodičia 
a učitelia súhlasia, môže byť predstavená 
i možnosť „priniesť svojho domáceho 
maznáčika do škôlky“, čo umožní deťom 
predstaviť svojich miláčikov skupine a 
potom si ich rodičia zoberú späť domov. 
Keď idete von s deťmi na výlety a 
spoznávate zvieratá, potom pravidlom 
by malo byť nehladkať žiadne cudzie 
zvieratá, pokiaľ hrozí riziko, že môžu byť 
pri kontakte s deťmi nebezpečné.
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• Ako často a akým spôsobom 
sa budú deti stretávať s 
technológiami, budú ich používať 
v outdoorovom programe či v 
rámci pobytu vonku?

To závisí od materskej školy, či majú 
orientáciu na IKT a či poskytujú a majú 
dostupné učebné materiály, ktoré môžu 
využívať prostredníctvom technológií. 
V súvislosti so skúmaním prírody je 
dostupných veľa aplikácií, ktoré sa dajú 
použiť vonku na učenie a identifikáciu 
neznámych druhov, takže aj vonku sú 
príležitosti na využitie technológií! Tieto 
aplikácie takisto môžete skúsiť používať 
i v rámci rodiny, keď pôjdete s deťmi 
objavovať svoje okolie. 

• Budú deti môcť liezť po 
stromoch/dostanú takú možnosť, 
bude im dovolené liezť?

Áno, ale vždy pod dohľadom. Lezenie 
po stromoch môže deti naučiť niekoľko 
kľúčových zručností a podporiť ich 
motoriku, silu vôle, riešenie problémov 
atď. Dostupnosť takejto aktivity však 
bude závisieť od postoją učiteľa k nej. 

• Aké aktivity budú prebiehať ráno 
vonku/z tých bežných?

Akákoľvek činnosť sa dá robiť vonku. 
Deti urobia čokoľvek, ak je učiteľ schopný 
urobiť aktivitu pre deti zaujímavou. 
Môžu cvičiť, čítať rozprávku/knihu. Ak 
je na to vhodné počasie, môžu učitelia 
preniesť von takmer akúkoľvek aktivitu a 
deti môžu robiť všetko vonku.

• Budú sa grafomotorika, jemná 
motorika rozvíjať vonku v 
rovnakej miere ako vo vnútri? 
Pretože v škôlke sa deti učia 
držať ceruzku, paličku, strihať 
atď...

Samozrejme, učitelia môžu všetky 
aktivity, ktoré robia vo vnútri, vziať von. 
Okrem toho môžu vonku využívať aj 
prírodné materiály a podporovať nimi aj 
grafomotoriku detí a prípravu na písanie. 

• Nie som veľmi zástanca 
outdoorových programov v MŠ - 
deti musia podľa mňa aj kresliť, 
strihať, stavať lego atď., nielen 
behať či hrať sa vonku. Nahradia 
hry a aktivity vonku tie vnútorné 
správne?
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Učitelia môžu preniesť všetko, čo je 
vo vnútri, a použiť to vonku, ak je to 
potrebné. To zahŕňa lego, kreslenie, 
strihanie, lepenie, čítanie kníh a 
akúkoľvek inú činnosť, ktorú s deťmi 
bežne robia vo vnútri. Jediné, čo je 
potrebné, je poriadna hracia plocha 
vonku a zásoby pomôcok,  či vhodného 
materiálu. Vonkajší priestor navyše 
poskytuje slobodu pohybu, behania, 
hlučnosti a vychutnávania si čerstvého 
vzduchu a rôznych poveternostných 
podmienok, ktoré sú pre nás, ľudí, 
oveľa zdravšie a prirodzenejšie ako 
obmedzujúce vnútorné priestory 
obklopené stenami.

• Nestanú sa deti príliš „divokými“ 
vonku a nevyrastú len ako 
„divoké zvieratká“, bez učenia vo 
vnútri?

Nie, deti vonku určite „nezdivejú“. 
Pretože učitelia môžu vonku zachovať 
rovnaké pravidlá pre deti ako vo vnútri, 
alebo ich upraviť, využívajúc príležitosti 
vonku, pre rozvoj a pohodu detí. 
Je tu priestor na pokojný čas a/
alebo tichý kútik, v ktorom si 
deti môžu oddýchnuť, stále sa 
nebehá a deti sa učia vnímať 
a dávať pozor na svoje okolie 
a aj na ostatné deti. Vonku sú 
deti stále súčasťou sociálneho 

prostredia a nie „divokého“. Okrem 
toho sa deti môžu často zapájať do 
navrhovania skupinových pravidiel pre 
vonkajšie aktivity ako súčasť svojho 
učenia a podpory výchovy k demokracii.

• Budú deti, ktoré trávia príliš 
veľa času vonku, dostatočne 
pripravené na školu?

Áno, budú. A môže to byť pre ne ešte 
lepšia príprava a môžu mať väčšie 
výhody, oproti deťom, ktoré trávia v 
MŠ väčšinu času vo vnútri, pretože deti 
sa vonku naučia viac o povinnostiach, 
pozorne sledujú a všímajú si veci 
okolo seba, precvičujú si sústredenie a 
koncentráciu, zatiaľ čo sú šťastnejšie a 
spokojnejšie v bezstresovom, hravom 
vonkajšom prostredí. A to znamená, 
že sa môžu stať produktívnejšími a 
bystrejšími. A užívať si učenie a hľadanie 
nových poznatkov.
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