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Milí učitelia!

Svojím zameraním aj štruktúrou plne nadväzuje na pracovný zošit
k Čítanke pre 3. ročník ZŠ. Zámerne sú v ňom ponechané prvky,
ktoré sa v pracovnom zošite pre tretiakov osvedčili (úvodná tabuľka
na doplnenie informácií o literárnom diele, prehľad tvorby autorov,
ktorých profil je zaradený do učebnice a pod).
Okrem úloh nadväzujúcich na úlohy k jednotlivým literárnym textom
v čítanke sú do pracovného zošita zaradené aj samostatné literárne
texty, ktoré majú plniť tieto funkcie:

Pracovný zošit je v súlade s ŠVP a spĺňa požiadavky ISCED 1 a jeho prílohy pre oblasť
Jazyk a komunikácia.
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Hodnotenie nahrávky literárneho textu
Režisér/-ka nahrávky
Hodnotenie

Autor/-ka textu
1

Z knihy/z časopisu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poznámky

Výber diela
Prednes (výkony) hercov
Hudba a zvukové efekty

• aktívna práca detí s textom
– Zaradenie textu do pracovného zošita umožňuje aktívnu prácu
s ním. V texte možno podčiarkovať, farebne zvýrazňovať vybrané
časti, čo umožní lepšiu orientáciu v texte, zlepší výrazné čítanie
a pod. Je tu možnosť pracovať s literárnymi aj jazykovými
vlastnosťami daného textu.

Hodnotenie nahrávky literárneho textu

Na texty nenadväzuje súbor úloh usmerňujúcich deti v porozumení
textu. Deti by mali pracovať predovšetkým samostatne, pokúsiť sa
identiﬁkovať súvislosti s kapitolou v čítanke. Vhodným doplnením je
vyhľadanie, prečítanie, odporučenie ďalších textov, ktoré s aktuálnou
témou súvisia, spolužiakom.

Výber diela

Iné:

Režisér/-ka nahrávky
Hodnotenie

Autor/-ka textu
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Z knihy/z časopisu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poznámky

Prednes (výkony) hercov
Hudba a zvukové efekty
Iné:

Veríme, že práca s úlohami v pracovnom zošite bude cennou súčasťou
pri dosahovaní cieľov v oblasti čítania a literárnej výchovy.

Hodnotenie nahrávky literárneho textu
Režisér/-ka nahrávky

Autor/-ka textu

Z knihy/z časopisu

Autorky

Hodnotenie

Všetky vaše pripomienky, názory a námety
autorom, resp. redakcii môžete napísať na
adresu redakcia@aitec.sk.
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani
žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať
bez súhlasu majiteľa práv.

TRIEDNY ORIEŠOK

• individuálna práca detí s textom
– Cieľom je poskytnúť deťom ďalší text, ktorý tematicky a obsahovo
súvisí s textami v čítanke. Prečítanie textov umožní týmto deťom
doplniť aktivity pri práci s čítankou o ďalšiu zmysluplnú prácu
s textom. Deti môžu text prečítať samostatne, pričom spravidla
nie je potrebná podrobná analýza textu.

Prajeme vám veľa úspechov
AITEC, s. r. o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
v roku 2012
www.aitec.sk

Označ
krížikom počet
bodov.

Pracovný zošit k Čítanke pre 4. ročník základných škôl vychádza
z dielne autorského kolektívu, ktorý vytvoril aj samotnú Čítanku
pre 4. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť doplňujúce
didaktické materiály, ktoré podporia plnenie funkcie čítanky. Úlohy
sú okrem podpory čítania s porozumením zamerané aj na vnímanie
estetických hodnôt literárnych diel, výchovu k literatúre a výchovu
literatúrou.
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Výber diela
Prednes (výkony) hercov
Pracovný zošit k Čítanke pre 4. ročník ZŠ je
od spoluautoriek Čítanky pre štvrtý ročník základných škôl
Mgr. Zuzany Hirschnerovej, PhD., a Mgr. Markéty Filagovej,
PhD., a plne korešponduje s platnou Čítankou pre 4. ročník ZŠ,
ktorá je víťazom konkurzu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

Hudba a zvukové efekty
Iné:

Túto tabuľ ku nájdeš aj na www.aitec.sk.
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