TVVP: ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník základných škôl (učebnica, PZ 1. a 2. časť); AITEC
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Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP)

Stupeň vzdelania: 	ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť:	Matematika a práca s informáciami
Predmet: 	Matematika
Učebný materiál:	
Učebnica:	ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, učebnica; AITEC
	ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, učebnica; pre školy s VJM, AITEC
Súvisiace tituly:	ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovný zošit 1. časť, AITEC
ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovný zošit 2. časť, AITEC
	ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM, AITEC
ČERNEK, P., BEDNÁŘOVÁ, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM, AITEC
Metodické komentáre k súboru Matematika pre 2. ročník ZŠ, pdf verzia

Ročník: 	druhý
Trieda:
Odporúčaný počet hodín:	5 hodín týždenne
Poznámky:
	TVVP je len návrhom, odporúčame zohľadniť schopnosti, ale i záujmy danej skupiny žiakov. Učiteľ je v úlohe koordinátora, poradcu a pomocníka.
	Prierezové témy sú naznačené, je ich potrebné kombinovať s ostatnými predmetmi. Obsah prierezových tém je väčšinou naznačený v motiváciách úloh pracovnej učebnice.

Počty hodín sú orientačné, nechali sme priestor aj pre potreby opakovania, prípadne utvrdenia určitého celku.
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	TVVP je potrebné upraviť podľa aktuálneho školského vzdelávacieho programu; prázdniny podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR.

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:
	ENV – Environmentálna výchova
	DOV – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
	MDV – Mediálna výchova
	MUV – Multikultúrna výchova
	OZO – Ochrana života a zdravia
	OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
	RLK – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
	VMR – Výchova k manželstvu rodičovstvu



M/T
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
IX/1
Opakovanie učiva 1. ročníka
Opakovanie učiva 1. ročníka
Určovanie počtu do 20
Prirodzené čísla od 0 do 20. Orientácia na strane. Počítanie počtu po jednom, po dvoch, utváranie skupín predmetov. Geometrické útvary
Vedieť rozlišovať čísla do 20. Vedieť určovať daný počet a vytvárať skupiny s daným počtom.
DOV
OZO
OSR
IX/2
Opakovanie učiva 1. ročníka
Porovnávanie a určovanie počtu do 20
Číselný rad
Opakovanie pojmov: pred, za, hneď pred, hneď za Porovnávanie  a dopĺňanie do daného počtu.
Porovnávanie čísel.
Rozklad a skladanie čísel. Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susediace čísla. Vytváranie skupín s daným počtom.
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
Vedieť porovnávať dané čísla. Určovať počet do 20. Vedieť riešiť jednoduché úlohy na porovnávanie.
OSR
RLK
VMR
IX/3
Opakovanie učiva 1. ročníka
Upevňovanie sčitovania a odčitovania do 20 bez prechodu cez desiatku. Propedeutika sčítania a odčítania s prechodom. Úlohy typu: O koľko viac? O koľko menej?
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika sčítania a odčítania s prechodom formou hier, porovnávanie, zväčšovanie, zmenšovanie o daný počet. Zameniteľnosť sčítancov. Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel. Vzťah medzi sčítaním a odčítaním.
Žiak vie správne definovať pojmy a termíny.
Žiak správne  rieši operácie sčítania a odčítania v danom obore. Vie sa orientovať v danom obore.
ENV
DOV

Geometria
Kreslenie rovných a krivých čiar(uzatvorených, otvorených).
Vedieť definovať prebrané geometrické útvary.
Žiak správne definuje geometrické útvary.

IX/4
Opakovanie učiva 1. ročníka
Upevňovanie  sčítania a odčítania do 20 bez prechodu cez desiatku cez slovné úlohy. Propedeutika sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez 10.
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie podľa činnosti, na základe obrázku, textu. Tvorba číselnej úlohy na základe textu.
Propedeutika sčítania a odčítania do 20 s prechodomcez10 pomocou kreslenia/postupné pričítanie, odčítanie/.Výber počtovej operácie na základe textu. Tvorba slovnej úlohy k numerickým úlohám. Riešenie slovných úloh v skupinách.
Poznať  princíp riešenia úloh s postupným dosadzovaním. Žiak sa orientuje v číselnom rade 0 – 20 bez problémov, podobne aj pri operáciách sčítania a odčítania. Žiak aktívne tvorí zábavné úlohy v danom číselnom rade. Zároveň aktívne spolupracuje v skupine.
OZO
X/1
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ10 – príprava
Prípravné úlohy na sčítavanie s prechodom cez 10.
Precvičovanie a upevňovanie sčítavania s prechodom cez 10.
Prípravné úlohy na sčítavanie s prechodom cez 10.
Aplikácia sčítania, odčítania a porovnávania v reálnych situáciách.
Kontrola správnosti riešenia.
Sčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh. 
Žiak správne pracuje so stanovenými pomôckami pri aktivite s operáciami sčítania a odčítania do s prechodom cez základ 10. Samostatne pracuje pri riešení stanovených úloh.
OSR

Geometria
Telesá z kociek podľa vzoru, obrázka
Budovanie telies z kociek podľa obrázka.


X/2
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ10 – príprava
Sčítavanie s prechodom cez 10 v obore do 20
Riešenie jednoduchých slovných úloh
Jednoduché slovné úlohy.
Sčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Aplikácia sčítania, odčítania a porovnávania v reálnych situáciách. Riešenie úloh.
Vedieť sčítavať čísla do 20 s prechodom cez10 cez rôzne typy úloh.
Žiak aktívne pracuje pri riešení stanovených problémov.
OSR
X/3
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ10 – príprava
Prípravné úlohy na odčítanie s prechodom cez 10
Vyvodenie, precvičovanie a upevňovanie odčítania s prechodom cez 10 v obore do 20 s využitím postupného počítania.
Matematické operácie s využitím smerovej orientácie
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh.
Vedieť automaticky sčítavať a odčítavať čísla do 20 s prechodom cez 10 cez rôzne typy úloh.
OZO
X/4
Sčítanie a odčítanie
v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20. Riešenie jednoduchých slovných úloh, nepriamo sformulovaných úloh. Opakovanie sčítania a odčítania s prechodom
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh. Nácvik vhodných stratégií riešenia.
Žiak správne pracuje pri aktivite s operáciami sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10.
Žiak pozná a chápe princíp riešenia slovných úloh.
Vedieť  narysovať priamku a úsečku (pri ktorej je daná dĺžka). Vedieť vyznačiť bod na priamke, úsečke i mimo nej.
MDV

Geometria
Bod, priamka a úsečka
Rysovanie priamok a úsečiek, zaznačenie bodu.


XI/1
Sčítanie a odčítanie 
v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Viacnásobné sčítanie
Počítanie spamäti s prechodom cez 10 v obore do 20
Automatizácia spojov Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20
Zväčšovanie a zmenšovanie čísel
Sčítanie a odčítanie s prechodom  cez  základ  10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh. Nácvik vhodných stratégií riešenia s využitím viacnásobného sčítania Nepriamo sformulované úlohy.
Vedieť automaticky sčítavať a odčítavať čísla do 20 s prechodom cez 10cez rôzne typy úloh. Oboznámiť sa s vhodnou stratégiou riešenia.
ENV
XI/2
Sčítanie a odčítanie
v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Dopĺňanie čísel do príkladu.
Jednoduché slovné úlohy Zložené slovné úlohy (typ: a + b + c) Propedeutika priamej úmernosti pri využití sčítania a odčítania.
Jednoduché a zložené slovné úlohy. Nácvik rôznych stratégií počítania s využitím najvhodnejšej pre žiaka.
Riešiť jednoduché slovné  úlohy a zložené slovné úlohy. Aktívne využívať nadobudnuté vedomosti.
OSR
XI/3
Sčítanie a odčítanie
v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Opakovanie a upevňovanie učiva, aplikácia sčítania a odčítania na reálnych situáciách.
Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie.
Matematická stratégia pri hľadaní riešenia. Automatizácia spojov.
Vedieť riešiť rôzne typy úloh.
MDV
XI/4
Vytváranie predstáv o prirodzených číslach
v obore do 100
Čítanie, písanie a porovnávanie čísel (celých desiatok) do 30
Číselný rad do 30
Oboznamovanie sa s
Číselným radom do 30. Využitie matem. stratégie pri riešení úloh, využitie a zautomatizovanie spojov pri riešení priamej úmernosti. Utváranie skupín o danom počte. Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
Vedieť počítať od 0 – 30 a späť po desiatkach. Vedieť utvárať skupiny vecí o danom počte vedieť čítať a písať prirodzené čísla v obore do
30, vedieť ich porovnávať a riešiť rôzne typy úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako).
MUV
VMR
XII/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
v obore do 100
Sčítanie a odčítanie v obore do 30
Tvorba textov k numerickým príkladom
Tvorba matematického textu k numerickým úlohám. Počítanie do 30.
Riešenie úloh s využitím matem. skúseností na sčítanie, odčítanie a porovnávanie.
Žiak správne pracuje so stanovenými
pomôckami pri aktivite s operáciami sčítania a odčítania do s prechodom
cez základ 10.
MUV

Geometria
Vyznačovanie úsečiek na priamke
Vyznačovanie úsečiek na priamke.
Vedieť vyznačiť úsečku na priamke.

XII/2
Vytváranie predstáv o
prirodzených číslach v obore do 100
Číselný rad v obore do 30
Čítanie, písanie dvojciferných čísel v obore do 30
Určenie počtu v obore do 30
Porovnávanie čísel  v obore do 30
Prirodzené čísla do 30.
Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, po desiatich, utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Porovnávanie čísel. Počítanie príkladov typu a + b + c
Rozklad čísel na desiatky a jednotky.
Číselný rad.
Vedieť počítať od   – 30  a späť po jednom, po dvoch, po desiatich. Vedieť utvárať skupiny vecí o danom počte vedieť čítať a písať prirodzené čísla v obore do 30.
OSR
XII/3
Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
v obore do 100
Písanie, čítanie  čísel v obore do 30
Riešenie úloh na porovnávanie
Sčítanie a odčítanie do 30
Čítanie a písanie čísel do 30.
Porovnávanie čísel. Stratégia riešenia úloh s kombinatorickou motiváciou.
Vedieť počítať do 30. Vedieť utvárať skupiny vecí o danom počte vedieť ich čítať a písať.
Vedieť porovnávať dvojciferné čísla pomocou radu čísel.
MDV
I/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 30.
Slovné úlohy typu a + b + c.
Sčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom. Rôzne stratégie riešenia s výberom najvhodnejšej pre žiaka.
Zložená slovná úloha typu a + b + c.
Vedieť sčítať jednociferné číslo s dvojciferným.
Vedieť riešiť zloženú slovnú úlohu.
ENV
VMR
I/2
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do
100
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 30
Počítanie do 30 s Prechodom cez 10 s využitím do počítania ako stratégie počítania. Nepriamo sformulované úlohy.
Poznať vzťahy medzi číslami v obore do 30. Určovanie počtu po jednom dvoch, desiatich.
MDV
I/3
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do
100
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 30.
Porovnávanie  do 30.
Počítanie s prechodom s využitím stratégie dopočítania do celej desiatky. Slovné úlohy na porovnávanie.
Nepriamo sformulované úlohy.
Riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú úlohu.
ENV
II/1
Čísla do 100
Dvojciferné čísla a ich zápis
Čísla v obore do 100.
Dvojciferné čísla, desiatky, jednotky, porovnávanie čísel a zápis výsledku pomocou znakov >, <, =.
Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100. Dvojciferné číslo zapísať ako súčet desiatok a jednotiek.
OSR
II/2
Čísla do 100
Dvojciferné čísla a ich zápis
Orientácia v číselnom rade do 100. Ich usporiadanie.
Rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky. Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi <, >, =. Orientovať sa v rade čísel 0 – 100, poznať vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za, prvý posledný,,,
OZO
II/3
Čísla do 100
Dvojciferné čísla a ich zápis
Slovné úlohy na porovnávanie.
Vedieť riešiť slovné úlohy
ENV
III/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 typu:
62 +7 =
54 – 8 =
Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ 10.  Nácvik vhodných stratégií riešenia, s konečným automatizovaným počítaním.
Vedieť spamäti sčítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu cez základ 10.
Riešiť nepriamo sformulované úlohy.
MDV
III/2
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 typu:
62 +7 =
54 – 8 =
Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ 10.  Nácvik vhodných stratégií riešenia, s konečným automatizovaným počítaním.
Vedieť spamäti sčítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu cez základ 10.
Riešiť nepriamo sformulované úlohy.
OSR
III/3
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie celých desiatok typu: 34 +20 =
87 – 20 =
Automatizácia spojov sčítania a odčítania dvojciferného čísla a desiatky. Riešenie slovných úloh.
Klásť dôraz na zautomatizovanie tohto typu sčítania a odčítania. Na základe názoru riešiť v obore do 100 slovné úlohy charakterizované vzťahmi menej, rovnako, viac.
OZO
III/4
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie celých desiatok typu: 34 +20 =
87 – 20 =
Automatizácia spojov sčítania a odčítania dvojciferného čísla a desiatky. Riešenie slovných úloh.
Klásť dôraz na zautomatizovanie tohto typu sčítania a odčítania. Na základe názoru riešiť v obore do 100 slovné úlohy charakterizované vzťahmi menej, rovnako, viac..
ENV
OSR
VMR

Geometria
Meranie úsečiek a ich odhad

Vedieť odmerať úsečku rôznymi spôsobmi. Robiť odhad dĺžky úsečky.

IV/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 typu:
34 +25 =
87 – 25 =
Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výberom najvhodnejšej pre žiaka. Nepriamo sformulované úlohy.
V obore do 100 spamäti sčítať a odčítať dvojciferné čísla bez prechodu cez základ 10.
ENV
DOV
MUV
IV/2
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie a odčítanie dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 typu:
34 +25 =
87 – 25 =
Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výberom najvhodnejšej pre žiaka. Nepriamo sformulované úlohy.
V obore do 100 spamäti sčítať a odčítať dvojciferné čísla bez prechodu cez základ 10. Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne využiť pri riešení príkladov.
OSR
IV/3
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10 typu: 64 +7 =
Vlastnosti sčítania.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním.
Skúška správnosti.
Vedieť urobiť skúšku správnosti aj pri riešení jednoduchých slovných úloh.
OZO
IV/4
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10 typu: 64 +7 =
Vlastnosti sčítania a odčítania.
Písomné sčítanie a odčítanie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy a zložené úlohy vedúce k zápisu a+b + c, a+b– c, a– b – c v obore do 100.
MDV

Geometria
Zavedenie jednotiek dĺžky – cm, m.
Vzdialenosť, jednotky dĺžky.
Odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na cm.
MUV
V/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Odčítanie jednociferného čísla
s prechodom cez základ 10 typu:  71 – 4 =
Vlastnosti sčítania a odčítania.
Písomné sčítanie a odčítanie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy a zložené úlohy vedúce k zápisu a+b + c, a+b– c, a– b – c v obore do 100.
OSR
V/2
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Odčítanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10 typu:  71 – 4 =
Pravda, nepravda, pravdivosť, nepravdivosť a negácia výrokov.
Triedenie predmetov podľa znakov. Vedieť nájsť jednoduché pravidlo postupnosti.
ENV
OZO
V/3
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 typu 34 +28=
Sčítanec, sčítanec, súčet
Menšenec, menšiteľ, rozdiel
Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
MUV
V/4
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Pripočítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 typu 34 +28=
Sčítanec, sčítanec, súčet
Menšenec, menšiteľ, rozdiel.
Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
OSR

Geometria
Meranie na cm, m.
Vzdialenosť, dĺžka úsečky.
Merať dané úsečky s presnosťou na cm. Žiak správne používa pomôcky na rysovanie.
ENV
VI/1
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 typu  56 – 18 =
Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výberom najvhodnejšej pre žiaka. Nepriamo sformulované úlohy.
Riešiť príklady pomocou niektorého spôsobu.
Vedieť písomne dvojciferné čísla odčítať.
MUV
VI/2
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 typu 56 – 18 =
Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výberom najvhodnejšej pre žiaka. Nepriamo sformulované úlohy..
Riešiť príklady pomocou niektorého spôsobu.
Vedieť písomne dvojciferné čísla odčítať.
MDV
VI/3
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh
Slovné úlohy typu: o viac, o menej, viac, menej, spolu.
Žiak samostatne zvláda riešenie jednoduchých i zložených slovných úloh.
ENV

Geometria
Budovanie telies, stavieb podľa vzoru.

Zvláda princípy jednoduchej konštrukcie.
MDV
VI/4
Opakovanie
Zábavné úlohy na logiku
Vytváranie postupností, zábavná matematika.
Žiak vie samostatne riešiť logické postupnosti.
RLK


