
  

projekt Škôlka Ježka Separka  
    

KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT
predstavujú



  

Úvod

• Projekt začína v materských školách 
vždy v aktuálnom školskom roku.

• Manuál odporúčame zvládnuť celý, prosím 
zamerajte sa na všetky druhy odpadu. 

• Cieľom projektu je podporiť rozumné 
nakladanie s odpadom a spropagovať 
triedený zber. 

• Stiahnite si pečiatku Ježka Separka 



  

O Nadácii KOSIT

• Spoločnosť KOSIT a.s. 
prostredníctvom Nadácie 
KOSIT podporuje rôzne 
projekty, ktoré preferujú 
ekologické prístupy pri 
riadení a výrobe.

• Podporujeme 
ekologickejší spôsob 
života.

• Inovatívne metódy 
v oblasti EKOvýchovy 
atď. 

 



  

Podpora vlastných projektov

• Centrum environmentálnej výchovy



  

• Škôlka Ježka Separka



  

• EKO prednášky pre odsúdených



  

•  EKOtábor



  

Zlatý Mravec – Cena odpadového 
hospodárstva 

• Zlatý mravec sa udeľuje v 
piatich kategóriách raz ročne 
firmám z celého Slovenska, 
ktoré prispeli svojou činnosťou 
k rozvoju v oblasti odpadového 
manažmentu a ekológie. 

• Škôlka Ježka Separka získala 
ocenenie v kategórii  
“Environmentálna výchova”



  

Ako Manuál Ježka Separka 
používať?

• Manuál je určený pre 5 –6 ročné deti. 
• Učebné texty sú záväzné! 

Príklad: Plast 

Veľa vecí je dnes z umelej hmoty – plastu.

Hráte sa s plastovými hračkami, jete z neho 
jogurt, či pijete malinovku.

Takéto už nepotrebné veci patria do žltého 
kontajnera alebo žltého vreca.....



  

• Aktivity a činnosti v rámci „Poďme sa hrať “ obsahujú:

Napríklad: výrobu jednoduchých výtvarných dielok ako 
papierová čiapka, či flotila... 

• Ale aj to čo šikovné pani učiteľky s detičkami vytvoria 
navyše. (vlastná tvorba)

Ako Manuál Ježka Separka 
používať?



  

• Dramatické hry (používanie 
maňušky Ježka Separka, hranie 
pantomímy, pozorovanie).

• Počúvanie pesničiek (CD), 
rozprávanie príbehu „Ježko 
a Peťko“, básnička „Peťko už 
vie ako nato“.

• V rámci pohybovej výchovy je 
naučte sa „Tanček Ježka 
Separka“. 

• Zorganizujte si prosím návštevu 
zberného dvora, rôzne exkurzie 
napr. do Centra 
environmentálnej výchovy, 
zapájajte sa do zberov napr. 
papiera, PET vrchnákov.

Ako Manuál Ježka Separka 
používať?



  

Zážitky Ježka Separka 

• Ježko Separko a rodičia 
(Tvorivé dielne Ježka 
Separka).

• Ježko Separko a deti 
sadia rastlinky, pomáhajú 
záhradníkom..

• Ježko a deti v lekárni. 
• Ježko Separko 

v železiarstve atď...

• Exkurzie 



  

Ukončenie projektu

• Materská škola zorganizuje 
samostatnú výstavu EKO 
dielok škôlkarov z diel z 
odpadového materiálu pre 
rodičov a priateľov školy. 

•  V júni nám prosím zašlite 
fotodokumentáciu 
(maximálne tri fotografie pri 
činnosti a aktivitách detí na 
projekte Škôlka JŠ. ( 
karolyiova@kosit-as.sk)

mailto:karolyiova@kosit-as.sk


  

Záver

• Do projektu sa prosím neprihlasujte opätovne, o 
nový balíček požiadajte iba v prípade ak sa Vám 
pomôcky opotrebovali.

• V prípade, že neplánujete v projekte dlhodobo 
pokračovať, prosím písomne nás o tom 
informujte.

•  Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporujú a venujú svoj čas Škôlke Ježka 
Separka 

• www.nadaciakosit.org, Mgr. Silvia Karolyiová, 
karolyiova@kosit-as.sk, 0905380053

http://www.nadaciakosit.org/
mailto:karolyiova@kosit-as.sk
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