Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hlásky a písmená y, Y, ý, Umývame (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 79)
PÍSANIE: Malé písané y, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strana 22)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa y, Y, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať hlásku y v slovách znázornených na ilustrácii;
4) určiť pozíciu hlásky y na konci slova;
5) poznať a čítať všetky tvary písmena Y;
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom;
7) čítať vety so správnou intonáciou;
8) písať správny tvar písmena malé písané y;
9) vyjadriť svoj vzťah k Vianociam.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu
k Vianociam (prípravy na Vianoce)

3´
5´



10´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku s Adamom a rodičmi robiť doma veľké
upratovanie. Vyzdobili si byt vianočnými dekoráciami. Všetci boli veľmi šťastní. Rozhovor
smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah k Vianociam a vzájomnej pomoci rodiny
pri ich príprave (kto u nich doma pripravuje vianočnú výzdobu, či pomáhajú rodičom
pri upratovaní, umývaní...). Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 79. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia rozhovor, o čom sa mohli rozprávať
postavy na ilustrácii.

Šlabikár LIPKA®, strana 79
 práca s úvodnou ilustráciou

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena
ypsilon. Žiakom vysvetlí, že v slovenčine sa nepoužíva slovo, ktoré by sa začínalo písmenom
Y, preto k nemu nie je priradený žiadny nápovedný obrázok. Tiež im vysvetlíme, že ypsilon
je názov písmena, ale v slovách ho vyslovujeme rovnako ako i. Kedy sa ktoré i, y používa,
určujú pravopisné pravidlá, ktoré sa začnú učiť v druhom ročníku. V prvom ročníku im
budeme hovoriť, kedy treba napísať ktoré y, i.
Potom žiaci pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: vázy. Nie je znázornený obrázok
s hláskou y na začiatku slova, pretože také slovo v slovenčine nie je. Tiež nie je znázornený
obrázok s y vnútri slova, pretože prváci nepoznajú pravopis písania y/i a nevedeli by určiť,
ktoré z týchto písmen sa nachádza v danom slove. Žiakom vysvetlíme, že v slovenčine sa
väčšina slov, ktoré označujú viac predmetov alebo zvierat, končí na Y. Konkrétnejšie
informácie o pravopisných pravidlách nehovoríme. V šlabikári sa stretnú so slovami
znázornenými na obrázkoch, ktoré majú ypsilon na konci slova. Žiaci povedia slovo vázy
po slabikách a povedia, že sa naučili, že v tomto slove je y na konci slova. Grafické
znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené pomocou posledného rámčeka.
Nevyfarbené predmety na ilustrácii môžu vyfarbiť. Úlohu súčasne premietneme z MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/79) na tabuľu.
Žiaci môžu povedať:
V slove vázy je hláska y na konci slova, hláska je znázornená posledným rámčekom. Žiaci
hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých je hláska y. Vzhľadom na špecifickosť
tejto hlásky povieme žiakom slová, v ktorých je daná hláska na konci slova: misy, vázy,

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
hodiny, záclony. Pri slove hodiny im môžeme povedať, že v slabike di určite nie je y, pretože
toto písmeno voláme aj tvrdé i a slabiku di vyslovíme mäkko.)



Šlabikár LIPKA®, strana 79
 vyvodenie všetkých tvarov písmena Y



Šlabikár LIPKA®, strana 79, Umývame
 čítanie slabík a slov s novým písmenom

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena Y (predstavíme písmenkovú
rodinku: malé tlačené ypsilon, veľké tlačené ypsilon, malé písané ypsilon, veľké písané
ypsilon), ktoré žiaci opakujú. Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili
celý názov písmena. Pri čítaní písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo
písaný, malý alebo veľký tvar. Veľký tvar písmena Y môžu žiaci využiť na nácvik písania
tlačeného tvaru písmena, píšu rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme
žiakom aj na nápovednej tabuli.
K písmenu Y nie je motivačná báseň.

20´

Žiaci čítajú spoločne slová s písmenom y v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom).
Od tohto písmena už v trenažéri nie sú uvedené slabiky s novým písmenom, iba slová. Ak si
to podmienky v triede vyžadujú, napíšeme ich na tabuľu a so žiakmi precvičíme ich čítanie.
Žiaci čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé
slovo vysloviť súvislo. Opäť sa stretávajú s viacslabičným slovom. Pri nácviku čítania
upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“.
Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené
slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, keď
úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/79) na tabuľu.





počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou
a zvolacou či opytovacou vetou.
Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania týchto
viet. Pri zvolacej vete výrazne zvýšime hlas. Žiaci potom povedia obsah počutého textu
svojimi slovami, aby sme mali istotu, že porozumeli textu. Povedia včielke, čo je v texte
zábavné. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Každá slabika s novým
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci čítajú text
spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali všetci
dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. dvojité
čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



Šlabikár LIPKA®, strana 79
 čítanie písaných tvarov slov

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie
daných slov v texte. Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok
v triede.



Didaktická hra Bystré očká



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Čítanie nového písmena v slovách precvičíme hrovou formou. Na tabuľu (alebo na veľký
baliaci papier) napíšeme rôzne slová, v ktorých je alebo nie je y. Žiaci vyhľadávajú slová
podľa zadania. Včielka sa spýta: Kto z vás má bystré očká, ktoré prvé nájdu slovo misy? Kto
z vás má bystré očká, ktoré prvé nájdu slovo v druhom riadku, v ktorom je y? Žiaci hľadajú
v slovách a ten, kto slovo nájde, sa prihlási. Vyvolaný žiak povie presnú pozíciu slova (napr.
slovo misy je tretie v prvom riadku). Návrh na slová:
sova, osa, misy, misa
vázy, mama, melón, váza
sovy, osy, umýva, nula
Milan, Ivan, Yvona, Alena
Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena Y (písmenkovú rodinku)
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať. V sebahodnotení sa
odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní slov napísaných písaným písmom.

2´

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 22
 vyvodenie tvaru nového písmena

2´
25´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať tvar nového písmena. Najskôr si však
rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku, na ktorom sú sovy, čím si rozcvičujú
ruku a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena y.
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu niekoľkokrát opakujeme
a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného y vystretou rukou
„vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného y v zošite vedľa obrázka sov (nie je
použitý vyvodzovací obrázok, pretože žiadne slovenské slovo sa nezačína na y), opíšu smer
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného y v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
malého písaného y vedľa obrázka, na ktorom sú sovy. Veľkosť písmena je menšia oproti
písmenu na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.



Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé
písané y. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu
perom, píšu vlastným tempom.

nácvik písania písmena y

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie spodnej dĺžky písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im
najviac vydarilo.

Záverečná
časť



Opakovanie čítania
 didaktická hra Hľadaj dvojicu
 čítanie viet zo šlabikára

15´



Vyhodnotenie práce na hodine

3´

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina samostatne pracuje pri magnetickej tabuli, hrá hru Hľadaj dvojicu.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu prípravy). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme slová, ktoré sú
znázornené na obrázkoch. Žiaci čiarou priradia slovo k obrázku.
2. skupina v laviciach si opakuje čítanie nového textu spolu s učiteľom. Žiaci čítajú celé vety,
ale aj samostatne slová s novým písmenom y, slová s písmenom n, mená detí...
Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.
V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili,
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.

5

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 73

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hlásky a písmená y, Y, ý – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 80)
PÍSANIE: Slová s y (Písanie, 3. zošit, strana 23)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, čítacia kartička č. 12, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa y,
Y, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) zložiť slová z daných slabík a prečítať ich;
2) vytvoriť nové slovo výmenou posledného písmena;
3) priradiť slovo k správnemu obrázku;
4) povedať vetu s daným slovom a určiť počet jej slov;
5) vybrať do vety vhodné slovo podľa významu;
6) čítať vety so správnou intonáciou;
7) písať slová s písmenom y;
8) vyjadriť svoj vzťah k Vianociam.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu
k Vianociam (prípravy na Vianoce)
 Opakovanie
 didaktická hra Rýchle slabiky
 čítanie známych slov a viet

3´
5´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka sa spýta žiakov, či si pamätajú, čo si včera rozprávali o príprave na Vianoce.
Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, prečo je podľa nich dôležité,
aby si doma všetci pomáhali pri príprave na Vianoce.
Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe slabiky napísané na kartičkách. Vždy
ukážeme jednu slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich
prečítanie a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...).
Úlohou žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté po taký čas,
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“.
Aktivita trvá 2 – 3 minúty. (Slabiky s písmenami y, ý tvoria prílohu tohto návrhu prípravy,
použijeme aj slabiky z iných príprav.)

20´

Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y,
Y/80). Žiakom pripomenieme intonáciu priamej reči (zmenia hlas) a intonáciu zvolacej
a opytovacej vety. Žiaci čítajú vety spoločne i individuálne v poradí, v akom sú napísané,
prípadne v ľubovoľnom poradí. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť
zažiť pocit úspechu a radosti z čítania.


Didaktická hra Rybník



Šlabikár LIPKA®, strana 80, úloha 1
 skladanie slov z daných slabík



Šlabikár LIPKA®, strana 80, úloha 2

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý ovál, môžeme dokresliť
rybičky a rastliny), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (tvoria prílohu tohto návrhu
prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé slabiky.
Nad rybníkom sú slová napísané písaným písmom. Žiaci vyberú slabiky z rybníka podľa farby,
zostavia z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru slova
nad rybníkom, zložené slová žiaci prečítajú. Aktivita trvá 3 – 4 minúty a je zároveň prípravou
na riešenie úlohy 1.
Včielka pripomenie žiakom slová, ktoré majú na konci slova y, aby sa žiakom ľahšie spájali
slabiky do slov. Každé slovo obsahuje jednu slabiku z horného, jednu z dolného riadka.
Ako rozširujúcu úlohu môžeme zadať tvorenie viet s danými slovami.
Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/ 80/1).

Včielka povie žiakom, že podobnú úlohu už riešili, keď menili dievčenské mená
na chlapčenské výmenou posledného písmena. Spýta sa žiakov, či vedia, čo budú v úlohe
8

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74
Štruktúra

Činnosť





Čas
vytvoriť nové slovo výmenou posledného
písmena
napísať nové slovo

Šlabikár LIPKA®, strana 80, úloha 3
 priradenie slova k správnemu obrázku
 tvorenie viet s daným slovom
 určenie počtu slov vo vytvorenej vete

Didaktické poznámky
robiť, aké slová majú vzniknúť. Predpokladáme, že žiaci prídu na to, že pomenovanie jednej
„veci“ sa zmení na pomenovanie viacerých. Tým zároveň vyriešia včielkinu úlohu. Žiaci
najskôr vypracujú úlohu spoločne ústne, potom úlohu riešia samostatne v šlabikári.

15´

Na riešenie úlohy sa žiaci pripravili na predchádzajúcej hodine prácou s obrázkami a slovami
na tabuli. Úlohu môžeme riešiť tak, že jeden žiak priradí slová k dvojici obrázkov alebo každý
obrázok priradí jeden žiak. Je výhodné, ak žiaci značia dvojice slov rovnakou farbou (napr.
zvon, zvony). Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/
80/3).
Po priradení slov k obrázkom žiaci tvoria vety, v ktorých slová použijú a zároveň určia počet
slov vety, ktorú vymysleli. Môžeme žiakom navrhnúť, aby tvorili zábavné a nezmyselné vety.



Šlabikár LIPKA®, strana 80, hodinková úloha
 doplnenie správneho slova podľa významu
vety

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Hodinkovú úlohu zadáme žiakom ako samostatnú prácu, pretože už riešili podobný typ
úlohy na strane 68. Môžeme ju využiť na diagnostické účely, budeme sledovať porozumenie
textu žiakmi. Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné
obdobie/y, Y/ 80/HODINY).

9

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



2´

V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktorá úloha sa im najviac páčila a vydarila sa im
a ktorá nie. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slabiky a slová s novým písmenom. Najskôr
si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci najskôr vystretou rukou opakujú písací pohyb – píšu „vo vzduchu“ tvar písmena malé
písané y . Potom si zopakujú písanie tvaru písmena malé písané y do cvičného zošita (3 – 4
písmená).
Na tabuľu napíšeme zväčšený tvar slabiky vy. Spoločne so žiakmi povieme pripájanie písmen
v tejto slabike. Potom žiaci prečítajú všetky slová v hornom bloku riadkov na strane 23,
povedia ich po slabikách a určia počet písmen v každom slove. Po nacvičení písania slov
v cvičnom zošite (každé slovo 2 – 3-krát), ktoré môžu spojiť s komentovaním písania, žiaci
píšu do predpisového zošita individuálnym tempom. Pripomenieme im kontrolu napísaných
slov.

Vyhodnotenie práce žiakov

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 23
 písanie slov

25´

Počas relaxačnej chvíľky zopakujeme so žiakmi niektoré motivačné básne a spojíme ich
s pohybom (znázornenie obsahu básne alebo krokovanie v rytme básne).


relaxačná chvíľka




písanie slov
prepis vety

Po ukončení relaxačnej chvíľky žiaci pokračujú v písaní. Opäť slová najskôr prečítajú, rozložia
na slabiky a písmená. Vo vete určia počet slov (aby každé slovo napísali samostatne)
a zopakujú si pravidlá písania viet (veľké písmeno na začiatku vety, bodka na konci vety).
Samostatne píšu spodný blok riadkov na strane. Písanie môžu komentovať pošepky. Zatiaľ
napíšeme na tabuľu slová, ktoré budeme potrebovať na ďalšiu aktivitu.
Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správny prepis vety.
Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo.



Didaktická hra Doplň dvojicu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Po dokončení písania sa žiaci zahrajú hru Doplň dvojicu. Na tabuľu napíšeme slová (prídavné
mená) do stĺpcov, napríklad: nový, malý, sivý, zelený; nová, malá, sivá, zelená; nové, malé,
sivé, zelené. Žiaci ku každému slovu povedia slovo tak, aby slovné spojenie malo význam –
doplnia dvojicu. Včielka sa ich môže spýtať, či správne vymyslela dvojicu malý kvetinka. Žiaci
by jej mali odpovedať, že nie. Mali by povedať správne spojenie: malá kvetinka. Ak by sa
použilo slovo malý, tak potom v spojení so slovom kvietok, nie kvetinka.
Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
10

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



15´

Žiakov rozdelíme na dve skupiny.

Opakovanie a precvičovanie
 riešenie úloh na MMD

1. skupina samostatne rieši úlohy z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/Precvič si),
napríklad skladanie slov zo slabík.
2. skupina individuálne precvičuje techniku čítania spolu pomocou čítacej kartičky č. 12.
Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.

Záverečná
časť



Čítacia kartička č. 12
 precvičovanie čítania



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

Na záver hodiny žiaci zopakujú slová, ktoré sa naučili čítať a písať. Povedia, čo sa im
na hodine páčilo a čo nie. Všetkých žiakov pochválime za ich napredovanie v poznávaní
písmen. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať včielke.

11

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

15

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 74

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 75
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hlásky a písmená y, Y, ý, Veselé noviny (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 81)
PÍSANIE: Veľké písané Y, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strany 24 – 25)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa y, Y, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) čítať vety so správnou intonáciou;
4) rozlíšiť význam slov novina a noviny;
5) písať správny tvar písmena veľké písané Y;
6) vyjadriť svoj vzťah k Vianociam.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 75
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu
k Vianociam (prípravy na Vianoce)

3´
5´



25´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku s Adamom a rodičmi, ako pečú doma vianočné
medovníčky. Všetci boli veselí, medovníčky sa im vydarili. Riadený rozhovor smerujeme
k tomu, aby žiaci rozprávali o tom, ako u nich doma prebiehajú prípravy na Vianoce.
Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 81. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia rozhovor, o čom sa mohli rozprávať
postavy na ilustrácii.

Šlabikár LIPKA®, strana 81, Veselé noviny
 práca s úvodnou ilustráciou

Včielka sa pýta žiakov, či vedia odhadnúť, o čom bude text pod ilustráciou. Predpokladáme,
že žiaci povedia, že o pečení medovníkov. Včielka ich pochváli a povie, aké je dobré, že už
vedia čítať rôzne príbehy. Povzbudí ich k čítaniu aj iných textov.
Ilustráciu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/81) na tabuľu.




Skôr ako budú žiaci čítať text, nacvičia si čítanie slov v trenažéri. Potom im prečítame text.
Snažíme sa o výraznú intonáciu a zmenu hlasu pri priamej reči, aby žiaci čo najlepšie
porozumeli počutému textu.
Žiaci čítajú text najskôr spoločne pomalým a plynulým tempom, aby mali čas očami
obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo vysloviť súvislo a aby sme mali istotu, že všetci
žiaci vedia pomenovať obrázky a správne ich doplniť do viet. Opäť sa stretávajú
s viacslabičnými slovami. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú
„dvojitým čítaním“. Je výhodné, keď text premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y,
Y/81) na tabuľu.

počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami



Šlabikár LIPKA®, strana 81, úloha 1



Didaktická hra Povedz vetu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Včielka prečíta žiakom zadanie úlohy 1. Po opakovanom čítaní a prerozprávaní textu
predpokladáme, že žiaci budú vedieť vysvetliť význam oboch slov. No i tak spoločne uvedú
aj iné príklady na vysvetlenie týchto slov (akú novinu sa žiaci dozvedeli doma, v škole...).
Žiaci si sadnú do kruhu (na stoličky alebo na zem). Ak máme viac žiakov, tak ich rozdelíme
na dve skupiny. Potrebujeme malú loptičku (prípadne dve), ktorú si žiaci budú hádzať
18

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 75
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Čas

2´

Didaktické poznámky
v kruhu. Cieľom hry je precvičiť tvorenie viet s danými slovami, najvýhodnejšie bude použiť
slová z textov alebo úloh s písmenom Y. Prvé slovo povie učiteľ (napríklad zvony) a hodí
loptičku ľubovoľnému žiakovi v kruhu. Ten slovo zopakuje a použije ho vo vete. Učiteľ môže
určiť vopred počet slov vo vete. Žiak, ktorý povedal vetu, vymyslí ďalšie slovo, ktoré si
pamätá z textu a hodí loptičku spolužiakovi/spolužiačke v kruhu. Hra pokračuje, až kým sa
nevystriedajú všetci žiaci alebo neuplynie časový limit určený na hru.
Žiaci si spoločne zopakujú rozdiel medzi slovami noviny a novina. Povedia včielke, čo sa im
na vyučovacej hodine najviac páčilo. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť
pri plynulom čítaní textu.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 24
 vyvodenie tvaru nového písmena

2´
30´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať tvar nového písmena veľké písané Y.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku, na ktorom sú oblaky, čím si
rozcvičujú ruku a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového
písmena Y. Žiakom povieme, že niektoré dievčenské mená (Yvona, Yveta) alebo cudzie mená
detí (detí z iných krajín) sa začínajú týmto písmenom. Animovaný postup písania nového
písmena im premietneme na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/y, Y/Písanie
písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar
malého písaného Y vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare veľkého písaného Y v zošite vedľa obrázka oblakov (nie
je použitý vyvodzovací obrázok, pretože žiadne slovenské slovo sa nezačína na Y). Opíšu
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného Y v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu postojačky vystretou
rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 75
Štruktúra

Činnosť


Čas

nácvik písania písmena Y

Didaktické poznámky
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
veľkého písaného Y vedľa obrázka, na ktorom sú oblaky. Veľkosť písmena je menšia oproti
písmenu na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké
písané Y. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu
perom, pričom píšu vlastným tempom.



relaxačná chvíľka



precvičovanie písania Y

Na záver tohto bloku písania si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia
úspešnosti môže byť dodržiavanie správnej šírky písmena. V každom riadku zakrúžkujú
písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo.
Počas relaxačnej chvíľky môžu žiaci zaspievať niektorú pieseň, ktorú všetci poznajú, a spojiť
ju s pohybom v triede.
Precvičovanie písania nového písmena a opakovanie tvarov známych písmen zadáme
žiakom ako samostatnú prácu. Najskôr však prečítajú všetky písmená, ktoré budú písať. Píšu
individuálnym tempom. Po skončení písania v každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa
im najviac vydarilo.



Opakovanie čítania
 didaktická hra Hľadaj dvojicu
 čítanie viet zo šlabikára

10´

Žiakov rozdelíme na dve skupiny. Opäť použijeme známu hru.
1. skupina samostatne pracuje pri magnetickej tabuli, hrá hru Hľadaj dvojicu.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu prípravy). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme slová, ktoré sú
znázornené na obrázkoch. Žiaci čiarou priradia slovo k obrázku.
2. skupina v laviciach si opakuje čítanie nového textu spolu s učiteľom. Žiaci čítajú celé vety,
ale aj samostatne slová s novým písmenom y. Môžeme sa so žiakmi pokúsiť o rolové čítanie.
Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, povedia, čo nové sa naučili
a dozvedeli. Každého žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.
20

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 75

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hlásky a písmená y, Y, ý – precvičenie učiva, Vianoce (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 82)
PÍSANIE: Slová a vety s y, Y (Písanie, 3. zošit, strana 25)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 12, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru,
nápovedná tabuľa y, Y, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) prečítať slová a vety zložené zo známych písmen;
2) rozprávať o udalosti (o Vianociach);
3) písať slabiky a slová s y, Y;
4) odpísať a prepísať vetu;
5) vyjadriť svoj vzťah k Vianociam.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Opakovanie
 didaktická hra Rýchle slová

3´
20´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Hodinu začneme opakovaním prostredníctvom hrovej činnosti.
Najskôr si žiaci precvičia čítanie slov. Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe
slová napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Vždy ukážeme jedno
slovo, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich prečítanie
a potom kartičku so slovom prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). Úlohou
žiakov je slovo čím skôr správne prečítať. Slová nechávame odkryté počas takého času,
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slová „nepredbehli“.



didaktická hra Stratené slová



didaktická hra Na detektíva

Stratené slová je didaktická hra na precvičenie čítania a porozumenia obsahu viet.
Na magnetickú tabuľu (alebo na obyčajnú tabuľu, na ktorú budú žiaci dopisovať) napíšeme
vety. V každej vete bude namiesto jedného slova čiara. Chýbajúce slová sú napísané
na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy) a pripnuté v rozhádzanom poradí
v stĺpci vedľa viet. Žiaci najskôr prečítajú chýbajúce slová a potom vety. Na mieste, kde je
čiara, povedia: Nevieme čo. Do viet postupne doplnia chýbajúce slová na kartičkách (pripnú
ich alebo dopíšu).
Návrh na vety (slovo v zátvorke bude na kartičke, ale na tabuli budú slová v rozhádzanom
poradí):
Ujo Milan __________ seno.
(nosí)
Alena má sivú __________.
(misu)
Nosíme zajovi __________.
(seno)
Zuzana umýva malé _____.
(misy)
Jana má _________ vázu.
(novú)
Zolo má zelený ________.
(melón)
Žiaci doplnené vety prečítajú.
Vety, ktoré žiaci doplnili, vytvorili text na precvičenie techniky čítania. Včielka povie: Kto
z vás je dobrý detektív a povie, z ktorej vety sa dozvieme, čo robí ujo Milan? Postupne sa
spýta na všetky vety.


Šlabikár LIPKA®, strana 82, Vianoce
 rozprávanie o udalosti
 úloha 1

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Včielka prečíta žiakom básne Vianočná hviezdička a Vianoce, ktoré sú v šlabikári. Navodí
nimi slávnostnú atmosféru v triede. Potom si žiaci otvoria šlabikár na strane 82, necháme im
priestor na pozorovanie ilustrácie. Žiaci najskôr tvoria vety o ilustrácii, ktoré majú 4 – 5 slov.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76
Štruktúra

Činnosť


Čas
úloha 2

Didaktické poznámky
Rozprávanie na tému Vianoce začneme riadeným rozhovorom, v ktorom žiakom pomáhame
otázkami.
Rozhovor spojíme s riešením úlohy 2. Vyfarbovanie medovníkov na stromčeku zadáme
ako samostatnú prácu.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2´

Na konci hodiny môžu žiaci povedať včielke, čo sa im na vyučovacej hodine najviac páčilo.
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. V sebahodnotení sa môžu zamerať
na úspešnosť pri rozprávaní o Vianociach.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že si budú precvičovať písanie slov a viet. Najskôr si však
rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiakov rozdelíme do skupiniek (najvýhodnejšie po 3 – 4 žiakoch). Pripravia si cvičný zošit.
Píšu slová podľa diktátu. Jedna skupina píše na tabuľu, ostatné do cvičného zošita. Skupinky
sa striedajú po napísaní jedného slova. Úloha má diagnostický význam, pomôže nám zistiť
úroveň jednotlivých žiakov pri písaní spamäti.
Návrh na slabiky a slová:
váza, sovy, misa, seno, volá, osy, nový...

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť
Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
 Opakovanie písania slabík, písanie spamäti



didaktická hra Telefón



odpis a prepis

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Po dopísaní slov podľa diktátu sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa spoločne
zahrajú hru Telefón. Na lavicu položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré žiaci
najskôr prečítajú. Potom sa žiaci presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia sa
do dvoch skupín, ktoré sa postavia do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci
z každého zástupu sú rovnako vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví
k prvým žiakom v zástupoch a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr.
slovo umýva. Žiak na povel začne šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra
na telefón). Keď sa slovo dozvie posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie
do ruky kartičku, na ktorej je dané slovo napísané. Vyhráva skupina, ktorá skôr a zároveň
správne určí dané slovo. Posledný žiak sa premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra
pokračuje.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
V ďalších riadkoch žiaci píšu samostatne. Odpíšu slovo a prepíšu vetu. Ich prácu priebežne
kontrolujeme.



Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom, strana 18

15´

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu hodnotiť dodržiavanie optimálnych
rozstupov medzi písmenami a slovami.
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina pracuje s úlohami v pracovnom zošite na strane 18.
2. skupina si precvičuje čítanie z čítacej kartičky č. 12.
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.

Záverečná
časť



Čítacia kartička č. 12
 precvičovanie čítania



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

Prácu žiakov hodnotíme individuálne, oceňujeme a zdôrazňujeme každé napredovanie.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 76

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená t, T, Zuzana a Tóno (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 83)
PÍSANIE: Malé písané t, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strany 26 – 27)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa t, T, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať hlásku t v slovách znázornených na ilustrácii;
4) určiť pozíciu hlásky t na začiatku a vnútri slova;
5) poznať a čítať všetky tvary písmena T;
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom;
7) čítať vety so správnou intonáciou;
8) písať správny tvar písmena malé písané t;
9) rozprávať o kamarátstve medzi spolužiakmi.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o kamarátstve
medzi spolužiakmi

3´
5´



10´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku v triede so spolužiakmi, ako sa cez prestávku
rozprávali. Bolo im spolu dobre a veselo. Včielka sa spýta žiakov, či aj oni majú medzi
spolužiakmi kamarátov. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci rozprávali o kamarátstve
medzi spolužiakmi. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 83. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia, o čom sa rozprávala Zuzanka
s kamarátom Tónom.



Šlabikár LIPKA®, strana 83, Zuzana a Tóno
 práca s úvodnou ilustráciou

Šlabikár LIPKA®, strana 83
 vyvodenie všetkých tvarov písmena T

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena T.
Písmeno priniesla tabuľa. Žiaci zopakujú slovo tabuľa a povedia ho po slabikách. Určia prvú
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: traktor, aktovka a list. Žiaci
povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom slove hlásku t. Potom určia,
na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu hlásky t v slove): na začiatku,
vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené
pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Môžu vyfarbiť nevyfarbené predmety
na ilustrácii. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/83)
na tabuľu.
Žiaci môžu povedať:
V slove traktor počujeme hlásku t na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom.
V slove aktovka počujeme hlásku t vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom.
V slove list počujeme hlásku t na konci slova, hláska je znázornená tretím rámčekom. Žiaci
hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku t, napríklad: slová
s hláskou t na začiatku slova: trieda, tričko, tulipán, tabuľa, traktor, Tóno; slová s hláskou t
vnútri slova: aktovka, počítač, Iveta, Zita, stôl, stolička; slovo s hláskou t na konci slova: list.
Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena T (predstavíme písmenkovú
rodinku: malé tlačené t, veľké tlačené t, malé písané t, veľké písané t), ktoré žiaci opakujú.
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar.
Veľký tvar písmena T môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77
Štruktúra

Činnosť

Čas



Didaktická hra Vlny



Šlabikár LIPKA®, strana 83
 čítanie slabík a slov s novým písmenom





počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Didaktické poznámky
K písmenu T je motivačná báseň o tabuli. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú
ilustráciu na strane 83. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve
číta, pričom je výhodné na tabuľu premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t,
T/Motivačná báseň). Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich po včielke aj
opakujú. Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať
na niektoré slovo v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak
majú možnosť získať spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by
vedeli prečítať všetky písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou.
(Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí
na vyučovanie v svojej triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť.
Dôvodom zaradenia hry je okamžitá spätná väzba na to, či žiaci vedia vymyslieť slovo
s hláskou t na začiatku, vnútri alebo na konci slova.
Žiakom povieme, aby sa postupne postavili a povedali slovo s hláskou t na začiatku slova.
Žiaci vstávajú z lavíc v poradí, ako sedia, po vyslovení slova zostanú stáť. Keď sa takýmto
spôsobom „dostanú na koniec“, začnú tvoriť slová s hláskou t vnútri slova, žiaci si zároveň
po splnení zadania sadnú. Státím a sadnutím žiaci pripomínajú pohyb vlny (ako pri
športových podujatiach na tribúne). Aby boli „vlny rýchlejšie“, môžeme žiakov rozdeliť
na skupiny podľa radov lavíc, v ktorých sedia (každý rad „vytvorí samostatnú vlnu“).
Žiaci čítajú spoločne slová s písmenom t v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom).
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo
vysloviť súvislo. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým
čítaním“. Žiakom vysvetľujeme aj význam slov (napríklad víta, vitaj), aby sme mali istotu,
že porozumejú textu, kde budú použité. Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť
orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú
rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné
obdobie/t, Z/83) na tabuľu.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou.
Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci
potom povedia obsah počutého textu svojimi slovami, aby sme mali istotu, že textu
porozumeli. Povedia včielke, čo je v texte zaujímavé. Potom spoločne nacvičujeme plynulé
čítanie nových viet. Každá slabika s novým písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané
slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú
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Štruktúra

Činnosť


Záverečná
časť

Čas
čítanie priamej reči



Šlabikár LIPKA®, strana 83
 čítanie písaných tvarov slov



Didaktická hra Začarované kvety



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Didaktické poznámky
pomalším plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď
nahlas, nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili
správnu intonáciu čítania viet.
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi pokúsiť
o „cvičné“ rolové čítanie textu (priamu reč budú čítať určení žiaci).
Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení
úlohy môže byť orientácia v riadku alebo vymýšľanie vety, v ktorej použijeme čo najviac
z týchto slov. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie daných slov v texte.
Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok v triede.

2´

Dôvodom zaradenia hry je precvičenie fonematického uvedomenia si hlásky t v slovách.
Žiaci majú hlavy položené na lavici. Včielka povie: „Ste začarované kvety a odčarovať vás
môže len slovo, ktoré má t na začiatku (vnútri alebo na konci) slova.“ Včielka potom hovorí
pomaly rôzne slová, napríklad: tanier, lopata, trieda, tabuľa, stolička, tričko, aktovka,
anténa, škola, dvere, pero, cesta, autobus, auto, motorka, lietadlo, pastelky, ceruzka... Pri
slove s hláskou t žiaci zdvihnú hlavy.
Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena T (písmenkovú rodinku)
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní slov
so spoluhláskovou skupinou.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 26
 vyvodenie tvaru nového písmena

2´
30´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa naučia písať nové písmeno. Najskôr si však rozcvičia ruky
pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku tenisky, čím si rozcvičujú ruku
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena malé
písané t. Animovaný postup písania nového písmena im premietneme na tabuľu pomocou
MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme,
pričom žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného t vystretou rukou
„vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného t v zošite na obrázku topánky, opíšu
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného t v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. Žiakov upozorníme na správny smer
písania oblúčika v spodnej časti písmena t.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu na euroobal fixkou. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.



nácvik písania písmena t

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
malého písaného t na obrázku topánky. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé
písané t. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu
vlastným tempom perom.
Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie správneho sklonu písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im
najviac vydarilo.

 relaxačná chvíľka



Písanie, 3. zošit, strana 27
 písanie slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom.
Žiaci môžu znázorniť text básne alebo kráčať v rytme slabík po triede.
Slová v hornom bloku riadkov na strane 27 napíšeme na tabuľu. Žiaci ich najskôr spoločne
prečítajú a vysvetlia ich význam. Potom si postupne precvičujú písanie týchto slov na tabuli
i v cvičnom zošite (1 – 2 slová). Po nacvičení slov žiaci samostatne píšu do predpisového
zošita.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



Didaktická hra Nezbedný vietor
 priraďovanie písaného a tlačeného tvaru
slova

10´

Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená t, T.
Dôvodom jej zaradenia je precvičovanie čítania slov a ich priraďovanie k ich písaným
tvarom. (Slová na kartičkách tvoria prílohu tohto návrhu prípravy.)



Didaktická hra Na detektíva
 orientácia v texte



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Pri hre Nezbedný vietor zostali na tabuli slová v stĺpcoch, čo využijeme pri hre Na detektíva.
Včielka sa napríklad pýta žiakov: Kto z vás je dobrý detektív a určí, v ktorom riadku je
napísané slovo auto?
3´

V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili,
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 77

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená t, T – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 84)
PÍSANIE: Slová a vety s písmenom t, veľké písané T (Písanie, 3. zošit, strany 27 – 28)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa t, T, PC,
dataprojektor
Žiak vie:
1) identifikovať slabiky, ktoré tvoria slovo;
2) priradiť k obrázku slovo, ktoré znázorňuje;
3) určiť počet slabík v danom slove;
4) vymyslieť a povedať vetu s použitím daného slova;
5) riešiť doplňovačku
6) odpísať a prepísať vetu;
7) písať písmeno T;
8) rozprávať o kamarátstve medzi spolužiakmi.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Opakovanie
 opakovanie čítania slov s novým písmenom
(Schody do zámku)
 didaktická hra Na detektíva
 práca skupín

3´
15´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Na opakovanie učiva môžeme použiť motiváciu v podobe cesty po schodoch do zámku.
Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto cesty nakreslíme schody.
Na každom schode bude jedno zo známych slov: Zita, Tóno, auto, sito, víta, veta, mesto,
metla... Schody môžeme z vnútornej strany označiť číslami. Žiaci budú čítať slová postupne
za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. Slová čítajú naraz, jednotlivo, prípadne v skupinkách
pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali dvojitému čítaniu.
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú
na detektíva. Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je
ukryté slovo víta? Kto z vás je dobrý detektív, ten nájde, na ktorom schode je ukryté slovo,
ktoré počujeme vo vete: Strýko Karol má nové auto. Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať
na všetky slová napísané na tabuli (na „schodoch“).
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina samostatne pracuje pri magnetickej tabuli, hrá hru Hľadaj dvojicu.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu na prípravu). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme slová, ktoré sú
znázornené na obrázkoch. Žiaci čiarou priradia slovo k obrázku.
2. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Dážď zo slov.
Opis hry: Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, kde im z výšky spustíme kartičky so slovami
tvoriacimi vety – slová „napršia“ ako dážď (vety sú napísané v prílohe tohto návrhu
na prípravu). Každý žiak si vyberie slová jednej farby a zloží z nich vetu.



Šlabikár LIPKA®, strana 84, úloha 1
 identifikovanie slabík tvoriacich slovo

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.
Tento typ úlohy už žiaci riešili, no v tejto úlohe z trojice slabík môžu vytvoriť iba jedno slovo.
Preto je dôležité, aby žiaci správne prečítali všetky slabiky v skupine. Pri práci s prvou
skupinou slabík žiaci pracujú spoločne, vyfarbia a napíšu slovo Zita. Ďalšie slová určia
spoločne ústne. Žiaci úlohu samostatne dokončia. Úloha je dôležitá na opakovanie
a precvičovanie analýzy a syntézy slov na slabiky. Prácu žiakov spoločne skontrolujeme
a individuálne pochválime žiakov, ktorí pracovali celkom samostatne. Kontrolu samostatnej
práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/ 84/1).
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Štruktúra

Činnosť


Šlabikár LIPKA®, strana 84, úloha 2
 priradenie slova k obrázku



Didaktická hra Telefón



Šlabikár LIPKA®, strana 84, úloha 3
 opakovanie určovania počtu slabík v slove



Šlabikár LIPKA®, strana 84, hodinková úloha
 dopĺňanie slov do doplňovačky

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Čas

Didaktické poznámky
Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom
Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Najskôr spoločne prečítajú slová pri prvom obrázku,
obrázok pomenujú a vyfarbia slovo, ktoré patrí k obrázku. S ďalšími obrázkami pracujú
samostatne. Úlohu môžeme využiť na diagnostické účely. Prácu žiakov spoločne
skontrolujeme a individuálne pochválime žiakov, ktorí pracovali celkom samostatne.
Je výhodné pracovať súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/ 84/2).
Každé slovo môžu žiaci použiť vo vete. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne riešenie
úlohy.
Po skončení písania sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa spoločne zahrajú
hru Telefón. Na lavicu položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré žiaci najskôr
prečítajú. Potom sa žiaci presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia sa do dvoch
skupín, ktoré sa postavia do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci z každého
zástupu sú rovnako vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví k prvým
žiakom v zástupoch a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr. slovo volá.
Žiak na povel začne šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra na telefón).
Keď sa slovo dozvie posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie
do ruky kartičku, na ktorej je dané slovo napísané. Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne
určí dané slovo. Posledný žiak sa premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra
pokračuje. Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. Najskôr im však vysvetlíme riešenie úloh 3 a hodinkovej
úlohy, ktoré im zadáme ako samostatnú prácu. Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť
činnosti potrebné na riešenie úloh. Potom im prečítame zadanie. Spýtame sa ich, či je
výhodnejšie vedieť zadanie prečítať alebo iba určiť podľa obrázkov v piktogramoch. Žiaci by
mali odpovedať, že z prečítaného zadania sa dozvedia viac, preto je výhodnejšie vedieť čítať.
Slová najskôr spoločne prečítajú. Včielkinu úlohu riešia až po skončení samostatnej práce
v skupinách.
Včielka vysvetlí žiakom, ako budú riešiť hodinkovú úlohu, pretože tento typ úlohy riešia
po druhýkrát. Poradí im, aby najskôr prečítali slabiky, potom z nich zložili slovo. Pri vpisovaní
slova do doplňovačky si ho hovoria po písmenách. Do doplňovačky píšu veľkými tlačenými
písmenami. Ak si nepamätajú tvary, pomôžu si nápovednými obrázkami na vyklápacej
strane obálky alebo odpisujú písmená zo slabík v rámčekoch vedľa doplňovačky.
1. skupina rieši úlohu 3.
2. skupina rieši hodinkovú úlohu.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/
84/3, 84/HODINY).
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2´

V závere hodiny individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa
žiaci môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová, ktoré vedia prečítať zo šlabikára.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku topánky, čím si rozcvičia ruku
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne prečítame vetu v dolnej časti strany 27,
žiaci určia počet slov vo vete. Píšu samostatným tempom a písanie pošepky komentujú.
Do prázdneho riadka napíšu ľubovoľnú vetu podľa zadania učiteľa.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 27
 odpis vety a prepis slov

10´

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že spoločne
znázornia hru tenistov. Žiaci sa pohybujú po triede.



 relaxačná chvíľka
Písanie, 3. zošit, strana 28
 vyvodenie tvaru nového písmena

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku, na ktorom je tiger, čím si rozcvičujú
ruku a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena T.
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme na tabuľu pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/t, T/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci
opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného T vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu
s animáciou.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare veľkého písaného T v zošite na obrázku tigra, opíšu
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného T v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu postojačky vystretou
rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. Sústredíme sa hlavne
na to, aby žiaci zvládli správny tvar druhej časti písmena, tzv. striešku.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
veľkého písaného T na obrázku tigra. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké
písané T, najmä na poradie písania častí písmena. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb
spoločne komentujú. (Zväčšené tvary písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia
písať perom.) V ďalších riadkoch píšu perom, píšu vlastným tempom.





nácvik písania písmena T

Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



3´

V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov
individuálne pochválime za prácu.

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 78

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená t, T, Výstava (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 85)
PÍSANIE: Slová a vety s t, T (Písanie, 3. zošit, strana 29)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra
matematika, výtvarná výchova
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa t, T, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet;
2) čítať slová a vety s novým písmenom;
3) čítať slová s predložkou splývavou výslovnosťou;
4) čítať vety so správnou intonáciou;
5) vysvetliť dané slovné spojenia;
6) prepísať slová a odpísať vety;
7) povedať zážitky z návštevy výstavy (triednej, školskej...).
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o zážitkoch
z návštevy výstavy

3´
25´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka sa pýta žiakov, či si pamätajú, ako si urobili výstavku z výrobkov na výtvarnej
výchove, či ešte vedia povedať, čo ich na nej najviac zaujalo. Krátky riadený rozhovor
smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, či sa im páči prehliadka vystavených predmetov
alebo výrobkov (výstava) a či boli na nejakej aj s rodičmi. Na rozhovor nadviažeme prácou
s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, ktoré majú 4 – 5 slov.



Šlabikár LIPKA®, strana 85, Výstava
 práca s úvodnou ilustráciou

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, ako bola Zuzka s rodinou
na výstave v múzeu (žiakom vysvetlíme, čo je múzeum, ak sme spoločne v žiadnom neboli).
Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, aby sme
zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami
obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova (nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť
súvisle. Opakovane čítajú slová s predložkami.







Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame, aby žiaci počuli
správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci potom povedia obsah počutého textu svojimi
slovami, aby sme mali istotu, že žiaci rozumejú všetkým slovám a pochopili aj obsah textu.
To im umožní ľahšie čítanie nových slov. Povedia včielke, čo je v texte zábavné, čo ich
zaujalo. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Žiakov upozorníme
na zvolacie vety, na priamu reč a na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je výhodné,
keď text premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/85) na tabuľu.
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu
intonáciu viet. Vety čítajú všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas,
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu
intonáciu čítania viet.

počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Didaktická hra Drep – skok
 určovanie slov
nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa
v texte

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo,
ktoré bolo v texte, vyskočia. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo, urobia drep.
Návrh na slová: výstava, tato, auto, vázy, misy, zvony, kolesá, melóny, jablká...
Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79
Štruktúra

Činnosť


Záverečná
časť

Čas

Šlabikár LIPKA®, strana 85, úloha 1
 vlastnými slovami vysvetliť viac významov
vety: Je zlatá.

Didaktické poznámky
Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne, žiakom pomáhame otázkami pri vysvetľovaní
viacerých významov vety, napríklad: Z čoho je vyrobená váza, keď povieme, že je zlatá? Čo
môže byť vyrobené zo zlata? Má niekto na sebe niečo zlaté? (Dievčatá môžu mať zlaté
náušnice.) Je aj Zuzka vyrobená zo zlata? Prečo jej teda tato povedal, že je zlatá? Povedal
aj vám niekto, že ste zlatí? Pri akej príležitosti to bolo? Komu z triedy povieš, že je zlatý
a prečo?
Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení.
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.
Na precvičenie fonematického uvedomovania hlásky t v slove, na určovanie jej pozície
v slove alebo na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova alebo
na skladanie slov zo slabík použijeme úlohy na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/t, T/Precvič
si).



Opakovanie a precvičovanie
 precvičovanie pomocou úloh na MMD

5´



Vyhodnotenie práce žiakov

2´

Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo
nové, čo im robí problém...

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie viet. Najskôr si však rozcvičia ruky
pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku tigra, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia
svaly jemnej motoriky. Potom prečítajú slová a vetu v hornom bloku riadkov na strane 29.
Rozložia ich na slabiky a písmená, povedia počet písmen v slove, slov vo vete. Slová si
nacvičia najskôr do cvičného zošita (1 – 2 slová), potom píšu do predpisového zošita. Písanie
slov môžu komentovať. Vetu odpíšu samostatne.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 3. zošit, strana 29
 písanie slov a vety

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Na magnetickú tabuľu do stĺpca umiestnime známe slová napísané na kartičkách (tvoria
prílohu tohto návrhu prípravy). Vedľa každého slova napíšeme jeho písaný tvar. Žiaci najskôr
všetky slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej tabuli.
Zatiaľ vymeníme písmená a slová na kartičkách tak, aby písaný a tlačený tvar netvorili
správne dvojice. Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu.
Povie im, že tam bol nezbedný vietor, ktorý rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, aby
jej pomohli znova vytvoriť správne dvojice. Žiaci postupne prekladajú slová na kartičkách
k ich písaným tvarom. Aktivita trvá 5 minút.



Didaktická hra Nezbedný vietor



Práca s textom
 úlohy na porozumenie textu

20´

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti
môžeme zvoliť správny sklon písmen. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku jedno písmeno, ktoré
sa im najviac vydarilo.
Žiakov rozdelíme na tri skupiny.
1. skupina rieši úlohy na porozumenie textu na MMD. Na tabuľu premietneme text na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/t, T/Precvič si/Práca s textom, str. 85).
2. skupina samostatne precvičuje čítanie pomocou hry Dážď zo slov. Pripravíme vety
napísané na kartičkách po jednotlivých slovách (použijeme vety z prílohy k návrhu prípravy
č. 78 z predchádzajúcej hodiny). Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, tam kartičky
pustíme z výšky, slová „napršia“. Žiaci si vyhľadajú slová rovnakej farby a zložia z nich vetu.
Určíme dvojice, ktoré si navzájom budú svoju prácu kontrolovať.
3. skupina samostatne prepisuje vety v dolnom bloku riadkov na strane 29.
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.



Písanie, 3. zošit, strana 29
 prepis viet

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky




3´

Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich
individuálne pochváli za úspechy v práci.

Didaktická hra Dážď zo slov
Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

57

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 79

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená k, K, Koza (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 86)
PÍSANIE: Malé písané k, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strana 30 – opakovanie; Písanie, 4. zošit, strana 1)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. a 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa k, K,
PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať hlásku k v slovách znázornených na ilustrácii;
4) určiť pozíciu hlásky k na začiatku, vnútri a na konci slova;
5) poznať a čítať všetky tvary písmena K;
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom;
7) čítať vety so správnou intonáciou;
8) písať správny tvar písmena malé písané k;
9) vyjadriť svoj vzťah k súrodencom (sesterniciam, bratrancom, ak žiaci nemajú súrodencov).
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu
k súrodencom (alebo iným deťom z rodiny)

3´
5´



10´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku, ako čítala Evičke knižku. Boli veľmi veselé.
Včielka sa spýta žiakov, či aj oni majú súrodencov, prípadne iné deti v rodine (bratrancov,
sesternice a pod.). Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah k súrodencom
alebo iným deťom z rodiny. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 86. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať
sestrám pri čítaní knihy.



Šlabikár LIPKA®, strana 86
 práca s úvodnou ilustráciou

Šlabikár LIPKA®, strana 86
 vyvodenie všetkých tvarov písmena K

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena K.
Písmeno priniesla koza. Žiaci zopakujú slovo koza a povedia ho po slabikách. Určia prvú
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: kosa, slnko, vozík. Žiaci
povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom slove hlásku k. Potom určia,
na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu hlásky k v slove): na začiatku,
vnútri alebo na konci. Grafické znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené pomocou
rámčekov s vyfarbenými časťami. Nevyfarbené predmety na ilustrácii môžu vyfarbiť. Úlohu
súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/86) na tabuľu.
Žiaci môžu povedať:
V slove kosa počujeme hlásku k na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom.
V slove slnko počujeme hlásku k vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom.
V slove vozík počujeme hlásku k na konci slova, hláska je znázornená posledným rámčekom.
Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku k, napríklad: slová
s hláskou k na začiatku slova: kocky, kniha, kohút, koza, kosa, krajina; slová s hláskou k
vnútri slova: bábika, hračky, hrkálka, lúka, oblaky, slnko; slová s hláskou k na konci slova:
vozík, oblak, podbradník.
Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena K (predstavíme písmenkovú
rodinku: malé tlačené k, veľké tlačené k, malé písané k, veľké písané k), ktoré žiaci opakujú.
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar.
Veľký tvar písmena K môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80
Štruktúra

Činnosť

Čas



Didaktická hra Vlny



Šlabikár LIPKA®, strana 86, Koza
 čítanie slov s novým písmenom





počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Didaktické poznámky
K písmenu K je motivačná báseň o koze. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú
ilustráciu na strane 86. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/Motivačná
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke.
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky
písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou. (Táto aktivita je
rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí na vyučovanie v svojej
triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť.
Dôvodom zaradenia hry je okamžitá spätná väzba na to, či žiaci vedia vymyslieť slovo
s hláskou k na začiatku, vnútri alebo na konci slova.
Žiakom povieme, aby sa postupne postavili a povedali slovo s hláskou k na začiatku slova.
Žiaci vstávajú z lavíc v poradí, ako sedia, po vyslovení slova zostanú stáť. Keď sa takýmto
spôsobom „dostanú na koniec“, začnú tvoriť slová s hláskou k vnútri slova, pričom si žiaci po
splnení zadania sadnú. Státím a sadnutím žiaci pripomínajú pohyb vlny (ako pri športových
podujatiach na tribúne). Aby boli „vlny rýchlejšie“, môžeme žiakov rozdeliť na skupiny podľa
radov lavíc, v ktorých sedia (každý rad „vytvorí samostatnú vlnu“).
Žiaci čítajú spoločne slová s písmenom k v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom).
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo
vysloviť súvislo. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým
čítaním“. Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú
určené slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je
výhodné, keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/86) na tabuľu.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou
a zvolacou vetou.
Žiakom vety najskôr prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania týchto
viet. Pri zvolacej vete výrazne zvýšime hlas. Žiaci potom povedia obsah počutého textu
svojimi slovami, aby sme mali istotu, že porozumeli textu. Povedia včielke, čo je v texte
zábavné. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Každá slabika s novým
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci čítajú text
spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali všetci
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Šlabikár LIPKA®, strana 86
 čítanie písaných tvarov slov



Didaktická hra Slová spia



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Čas

Didaktické poznámky
dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. dvojité
čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet.
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi zahrať
„na hadíka“, žiaci čítajú v poradí, ako sedia za sebou v laviciach bez toho, že by sme ich
vyvolávali (vytvoria hada či malého hadíka).
Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie
daných slov v texte. Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok
v triede.

2´

Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky k
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku k
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo so k na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú
svoj obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie, a slovo zopakujú. Potom si
sadnú do lavice, obrázok znova položia vedľa seba. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová,
v ktorých počujeme hlásku k vnútri/na konci slova, ďalej tie, ktoré majú 2 hlásky k...
Zakaždým skontrolujeme žiakov, či sa „zobudili“ všetky slová.
Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena K (písmenkovú rodinku)
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať.
Môžu si zopakovať motivačnú báseň. V sebahodnotení odporúčame zamerať sa
na úspešnosť pri čítaní slov napísaných písaným písmom.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním

2´

Hlavná časť



Písanie, 4. zošit, strana 1
 vyvodenie tvaru nového písmena

30´

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka Peľka povie žiakom, že v zošite videla podobného kohúta, ako je v šlabikári. Je
na strane 1 v novom zošite. Na obrázku kohúta je skryté písmeno k, ktoré sa budú učiť písať.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku kohúta, čím si rozcvičujú ruku
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena k.
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme na tabuľu pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/k, K/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci
opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného k vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu
s animáciou.
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Čas

Didaktické poznámky
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného k v zošite na obrázku kohúta, opíšu
smer a postup pri písaní. Povedia, na ktoré písmeno sa troška podobá (na písmeno l).
Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov primerané
vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného k v stoji vedľa lavice.
Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových písmen.
Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu na papier
a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto spôsobom
si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
malého písaného k na obrázku kohúta. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.



Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé
písané k. Po prvýkrát je na úvodnej strane nového písmena zaradené písanie krátkych slov.
Žiakom pripomenieme, aby si každé slovo pred písaním prečítali, určili počet písmen. Žiaci
píšu hneď perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký veľký ako v predchádzajúcich
zošitoch. Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch píšu vlastným tempom
perom.

nácvik písania písmena k

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie správneho tvaru písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im
najviac vydarilo.
Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom.
Žiaci môžu znázorniť text básne alebo kráčať v rytme slabík po triede.



relaxačná chvíľka
Písanie, 3. zošit, strana 30
 opakovanie písmen

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina samostatne píše horný blok riadkov v 3. zošite na strane 30. Dolný blok riadkov
môžeme zadať ako domácu úlohu.
63

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť



Didaktická hra Stratené slová



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Čas

Didaktické poznámky
2. skupina pracuje pri tabuli, hrajú hru Stratené slová. Je to didaktická hra na precvičenie
čítania a porozumenia obsahu viet. Na magnetickú tabuľu (alebo obyčajnú tabuľu, na ktorú
budú žiaci dopisovať) napíšeme vety. V každej vete bude namiesto jedného slova čiara.
Chýbajúce slová sú napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy) a pripnuté
v rozhádzanom poradí v stĺpci vedľa viet. Žiaci najskôr prečítajú chýbajúce slová a potom
vety. Na mieste, kde je čiara, povedia: Nevieme čo. Do viet postupne doplnia chýbajúce
slová na kartičkách (pripnú ich alebo dopíšu).
Návrh na vety (slovo v zátvorke bude na kartičke, ale na tabuli v stĺpci v rozhádzanom
poradí):
Katka má zelenú ____________ .
(vestu)
Ujo Kamil umýva __________.
(auto)
Vonku je malý __________.
(zajko)
Vo váze sú _______________. (kvety)
_________ kosí lúku.
(Ivan)
Žiaci doplnené vety prečítajú.

3´

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili,
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 80

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená k, K – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 87)
PÍSANIE: Slová a vety s písmenom k (Písanie, 3. zošit, strana 31; Písanie, 4. zošit, strany 2 – 3)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. a 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa k, K, PC,
dataprojektor
Žiak vie:
1) priradiť k začiatku vety jej správny koniec;
2) priradiť slová (predstavujúce zvuky) k obrázkom zvierat;
3) zložiť z písmen slovo s využitím poradia podľa veľkosti kociek;
4) vybrať do vety vhodné slovo podľa významu;
5) písať slová a vety s písmenom k;
6) odpísať a prepísať vetu;
7) vyjadriť svoj vzťah k čítaniu.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť

Privítanie žiakov v triede
 Opakovanie čítania textu
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo
v texte

2´
20´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k,
K/Precvič si/Práca s textom, str. 86). Žiaci najskôr prečítajú známy text. Potom postupne
spoločne riešia úlohy – dopĺňajú do textu správne slová podľa obsahu viet. Doplnenú vetu
vždy prečítajú. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit úspechu
a radosti z čítania.



Šlabikár LIPKA®, strana 87, úloha 1
 priradenie začiatku a konca vety

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov a grafickej podoby úlohy určiť, čo budú v úlohe robiť.
Včielka sa spýta žiakov, prečo je dôležité, aby vedeli čítať. Krátky riadený rozhovor
smerujeme k tomu, aby žiaci sami povedali, že čítanie je dôležité preto,
lebo prostredníctvom neho získajú nové informácie a môžu komunikovať s inými ľuďmi.
Potom prečítame zadanie úlohy. Vety nadväzujú na text z predchádzajúcej strany. Žiaci
riešia tento typ úlohy po prvýkrát, preto najskôr spoločne prečítajú všetky slovné spojenia
(začiatky viet) a slová (konce viet). Úlohu riešia spoločne. Kontrolu práce môžeme urobiť
pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/ 87/1).



Šlabikár LIPKA®, strana 87, úloha 2
 priradenie slov predstavujúcich zvuky
zvierat k obrázkom zvierat

Žiaci najskôr pomenujú zvieratá na obrázkoch, potom spoločne prečítajú slová (citoslovcia)
v rámčekoch. Riešenie úlohy dokončia samostatne. Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou
MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/ 87/2).



Didaktická hra Telefón

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Po skončení písania sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa spoločne zahrajú
hru Telefón. Na lavicu položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré žiaci najskôr
prečítajú. Potom sa žiaci presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia sa do dvoch
skupín, ktoré sa postavia do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci z každého
zástupu sú rovnako vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví k prvým
žiakom v zástupoch a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr. slovo koza.
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Šlabikár LIPKA®, strana 87, úloha 3
 zloženie slov z písmen s využitím poradia
podľa veľkosti kociek
 prepis slov písaným písmom

Čas

20

Didaktické poznámky
Žiak na povel začne šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra na telefón).
Keď sa slovo dozvie posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie
do ruky kartičku, na ktorej je dané slovo napísané. Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne
určí dané slovo. Posledný žiak sa premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra
pokračuje. Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. Najskôr im však vysvetlíme riešenie úloh 3 a 4, ktoré im
zadáme ako samostatnú prácu. Podobné úlohy už riešili na predchádzajúcich hodinách.
Potom pracujú samostatne v skupinách.
1. skupina rieši úlohu 3 a 4.
2. skupina píše slová v hornom bloku riadkov na strane 31 v zošite č. 3.
Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/
87/3, 87/4).
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.



Šlabikár LIPKA®, strana 87, úloha 4
 doplnenie vhodného slova do vety podľa
významu



Písanie, 3. zošit, strana 31
 písanie slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



3´

V závere hodiny môžu žiaci napodobniť rôzne zvuky zvierat a povedať, ktorými hláskami sú
vyjadrené. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa žiaci
môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová, ktoré vedia prečítať zo šlabikára.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci spoločne prečítajú slová v hornej časti strany 2. Každé slovo si postupne nacvičia
v cvičnom zošite tak, že najskôr slovo ešte raz prečítajú, vymenujú písmená, ktoré ho tvoria,
a spočítajú ich. Potom spoločne píšu slová a písanie pošepky komentujú. Každé nové slovo
(nový riadok) začínajú písať naraz.

Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 2
 písanie slov s k

20´

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že spoločne
znázornia pohyb žabky a budú hovoriť kvá-kvá. Žiaci sa pohybujú po triede.
Po krátkej zmene činnosti a odreagovaní sa formou relaxačnej chvíľky žiaci pokračujú
písaním v dolnom bloku riadkov. Vetu a slová spoločne prečítajú, potom píšu samostatne.


relaxačná chvíľka




odpis vety
prepis slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Sebahodnotenie na konci strany môže byť zamerané na hodnotenie úspešnosti pri odpise
vety a prepise slov.
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Čas

Didaktické poznámky



Didaktická hra Vytvor dvojice

20´



Písanie, 4. zošit, strana 3
 vyvodenie tvaru nového písmena

Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená k, K.
Pripravíme známe slová napísané na kartičkách a obrázky, ktoré ich znázorňujú (tvoria
prílohu tohto návrhu prípravy). Obrázky rozložíme na zem, žiakom dáme kartičky so slovami.
Žiaci priraďujú slová k obrázkom. Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku kozy, čím si rozcvičujú ruku
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena veľké
písané K. Animovaný postup písania nového písmena im premietneme na tabuľu pomocou
MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme,
pričom žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar veľkého písaného K vystretou rukou
„vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare veľkého písaného K v zošite na obrázku kozy, opíšu
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného K v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.



nácvik písania písmena K

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
veľkého písaného K na obrázku kozy. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké
písané K. Na úvodnej strane nového písmena je zaradené aj písanie krátkeho slova. Žiakom
pripomenieme, aby si slovo pred písaním prečítali a určili počet písmen. Žiaci píšu hneď
perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký veľký ako v predchádzajúcich zošitoch.
Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch píšu vlastným tempom perom.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie správnej šírky tvaru písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa
im najviac vydarilo.
V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov
individuálne pochválime za prácu.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

74

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 81

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená k, K, slová a vety, Katka (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 88)
PÍSANIE: Slová a vety s k, K, otáznik (Písanie, 4. zošit, strana 4)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa k, K, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) čítať vety so správnou intonáciou;
2) nájsť informáciu uvedenú priamo v texte;
3) prepísať slová a odpísať vety;
4) rozprávať o svojich rodičoch.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

81

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o podobe rodičov
a žiakov

2´
25´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že cestou zo školy letela okolo okien domu, kde videla rodičov
s dcérou prezerať si album s rodinnými fotografiami. Spýta sa žiakov, či aj oni si doma
niekedy prezerajú svoje fotografie a na koho sa podobajú. Na rozhovor nadviažeme prácou
s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, ktoré majú 4 – 5 slov.



Šlabikár LIPKA®, strana 88, Katka
 práca s úvodnou ilustráciou







Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o malej Katke. Žiaci najskôr
čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, aby sme zabránili
dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť
nasledujúcu slabiku slova (nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame, aby žiaci počuli
správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci potom povedia obsah počutého textu svojimi
slovami, aby sme mali istotu, že žiaci rozumejú všetkým slovám a pochopili aj obsah textu.
To im umožní ľahšie čítanie nových slov. Povedia včielke, čo je v texte zábavné, čo ich
zaujalo. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Je výhodné, keď text
premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/88) na tabuľu.
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu
intonáciu viet. Čítajú vety všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas,
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu
intonáciu čítania viet. Nácvik techniky čítania môžeme spestriť tým, že budú čítať vety
od posledného riadka k prvému.

počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Didaktická hra Tichá
 určovanie slov z textu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo,
ktoré bolo v texte, odpovedia kývaním hlavy áno. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo,
odpovedia kývaním hlavy nie. Nikto nehovorí nahlas, iba včielka.
Návrh na slová: Katka, Zuzka, nos, vlasy, šaty, smeje sa, plače, strýko, ujo, Karol, Kamil...
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82
Štruktúra

Činnosť


Čas

Šlabikár LIPKA®, strana 88, úloha 1
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo
v texte

Didaktické poznámky
Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne. Veta má na konci bodku, pretože to nie je odpis
priamej reči z textu.
Žiaci po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení vyfarbia dieliky v sebahodnotení.
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.

Záverečná
časť



Opakovanie a precvičovanie
 precvičovanie pomocou úloh na MMD

5´

Na precvičenie techniky čítania a porozumenia obsahu viet použijeme úlohy na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/t, T/Precvič si/Popletené slová, str. 88).



Vyhodnotenie práce žiakov

3´

Žiaci zopakujú včielke, čo má Katka podľa textu rovnaké ako jej mamička. Povedia, čo sa im
na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo nové, čo im robí problém...

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie slov a viet a naučia sa písať otáznik.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci prečítajú slová v hornom bloku riadkov na strane 4. Včielka sa ich spýta, prečo sa
všetky tieto slová začínajú písať veľkým písmenom. Žiaci by mali odpovedať, že sú to mená
detí (ľudí). Slová rozložia na slabiky a písmená, povedia počet písmen v slove. Slová si
nacvičia najskôr do cvičného zošita (1 – 2 slová), potom ich píšu do predpisového zošita.
Písanie slov môžu komentovať.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 4
 písanie slov

30´

Opis hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená k, K. Dôvodom jej
zaradenia je opakovanie slov, ktoré boli použité v texte Katka. Žiaci sa postavia vedľa lavíc.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82
Štruktúra

Činnosť

Čas



Didaktická hra Drep – skok „Klamanie“



Písanie, 4. zošit, strana 4
 nácvik písania otáznika
 odpis a prepis opytovacích viet

Didaktické poznámky
Žiak (učiteľ) hovorí slová, ktoré boli alebo neboli v prečítanom texte. Ak sa slovo nachádzalo
v texte, žiaci urobia drep. Ak slovo v texte nebolo, vyskočia. Vybraný žiak skáče a robí drepy
tiež, ale snaží sa pomýliť spolužiakov, preto ich robí zámerne aj s chybami. Žiaci, ktorí vedia
jednoznačnú odpoveď, by sa nemali dať oklamať. Žiakom vysvetlíme, že klamanie v tejto hre
je dovolené, je použité zámerne, preto nehovoríme o neslušnom správaní. Aktivita trvá
5 minút.
Písanie otáznika nacvičujeme rovnako ako nové písmeno. Je potrebné žiakom vysvetliť
postupnosť písania a správneho umiestnenia bodky. Žiaci ho píšu najskôr na tabuľu,
do cvičného zošita a do predpisového zošita. Odpis a prepis viet na strane môžeme zadať
ako domácu úlohu.
Sebahodnotenie na konci strany môže byť zamerané na hodnotenie úspešnosti pri písaní
otáznika.



Práca s textom
 úlohy na porozumenie textu


Záverečná
časť



10´

Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina rieši úlohy na porozumenie textu na MMD. Na tabuľu premietneme text na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/k, K/Precvič si/Práca s textom, str. 88).
2. skupina samostatne precvičuje čítanie pomocou hry Dážď zo slov. Pripravíme vety
napísané na kartičkách po jednotlivých slovách (vety tvoria prílohu k tomuto návrhu
prípravy). Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, tam kartičky pustíme z výšky, slová
„napršia“. Žiaci si vyhľadajú slová rovnakej farby a zložia z nich vetu. Určíme dvojice, ktoré si
budú svoju prácu kontrolovať navzájom.
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.

3´

Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich
individuálne pochváli za úspechy v práci.

Didaktická hra Dážď zo slov

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 82

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená k, K – precvičovanie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 89)
PÍSANIE: Opakovanie (Písanie, 3. zošit, strana 32)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, čítacia kartička č. 14, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru,
nápovedná tabuľa k, K, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) identifikovať slabiky tvoriace slová;
2) vytvoriť nové slovo doplnením písmena do daného slova;
3) prepísať slová napísané veľkými tlačenými písmenami;
4) priradiť obrázok k vete, ktorú znázorňuje;
5) dokresliť jednoduchý obrázok, ktorý znázorňuje danú vetu;
6) prepísať vety zložené zo známych písmen;
7) písať slová podľa autodiktátu;
8) vyjadriť svoj vzťah k rodičom.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k rodičom

2´
5´



15´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka sa spýta žiakov, či si pamätajú, čo si včera rozprávali o tom, ako sa podobajú,
prípadne nepodobajú na svojich rodičov. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu,
aby žiaci povedali, v čom sa na svojich rodičov podobajú a v čom by sa na nich/im chceli
podobať (vlastnosťami).
Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe jednoduché slová napísané
na kartičkách. Vždy ukážeme jedno slovo, žiakom necháme krátky čas (primeraný
schopnostiam žiakov) na jeho prečítanie a potom kartičku so slovom prekryjeme tmavým
papierom (knihou, zošitom...). Úlohou žiakov je slovo čím skôr správne prečítať. Slová
nechávame odkryté po taký čas, aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich
rýchle slová „nepredbehli“. Aktivita trvá 2 – 3 minúty. (Jednoduché slová s písmenom k
tvoria prílohu tohto návrhu prípravy, použijeme aj slová z iných príprav.)

Opakovanie
 didaktická hra Rýchle slová


didaktická hra Stratené slová



didaktická hra Na detektíva

Opakovanie čítania viet zaradíme na vyučovanie formou hry Stratené slová. Na magnetickú
tabuľu (alebo obyčajnú tabuľu, na ktorú budú žiaci dopisovať) napíšeme vety. V každej vete
bude namiesto jedného slova čiara. Chýbajúce slová napísané na kartičkách (tvoria prílohu
tohto návrhu prípravy) sú pripnuté v rozhádzanom poradí v stĺpci vedľa viet. Žiaci najskôr
prečítajú chýbajúce slová a potom vety. Na mieste, kde je čiara, povedia: Nevieme čo.
Do viet postupne doplnia chýbajúce slová na kartičkách (pripnú ich alebo dopíšu).
Návrh na vety (slovo v zátvorke bude na kartičke, ale na tabuli bude v stĺpci v rozhádzanom
poradí):
_________ sa sánkuje.
(Janko)
Oto má nové __________.
(sako)
Na lúke kvitnú __________.
(kvety)
Je tento ___________ tvoj?.
(vozík)
Vonku je malá _________.
(mláka)
Katka má malý _________...............(zákusok)
Žiaci doplnené vety prečítajú. Takto si pripravili text na ďalšiu prácu.
Včielka Peľka kladie žiakom rôzne otázky, napríklad: Kto z vás je šikovný detektív a zistí,
z ktorej vety sa dozvieme, čo je vonku? Kto z vás je šikovný detektív a zistí, z ktorej vety sa
dozvieme, kto má nové sako? Žiaci po nájdení odpovede danú vetu prečítajú. Takto sa
včielka spýta na všetky vety. Môže sa spýtať viackrát na tú istú vetu, ale inou otázkou,
aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit úspechu a radosti z čítania.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



Šlabikár LIPKA®, strana 89, úloha 1
 identifikovanie slabík tvoriacich slová

20

Žiaci pomenujú piktogramy a určia činnosti potrebné na riešenie úlohy. Predpokladáme,
že budú vedieť povedať zadanie úlohy. Spoločne prečítajú všetky slabiky. Pri opakovanom
čítaní slabík vyfarbujú rovnakou farbou tie, ktoré tvoria slovo. Potom prepíšu vyznačené
slová do riadka. Prepis slov je náročnejší, keďže slová v rámčekoch sú napísané iba veľkými
tlačenými písmenami, preto pracujú súčasne aj na tabuli s MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k,
K/ 89/1). Ako rozširujúcu úlohu môžeme zadať tvorenie viet s danými slovami.



Šlabikár LIPKA®, strana 89, úloha 2
 vytvorenie nového slova doplnením
písmena do daného slova

Včielka povie žiakom, že podobnú úlohu už riešili, keď menili dievčenské mená
na chlapčenské. Teraz budú do dievčenských mien dopĺňať písmeno K a mená sa zmenia.
Ako – to povedia žiaci včielke neskôr. Žiaci postupne čítajú mená detí a povedia slovo
s doplnenou hláskou K. Včielkinou úlohou je napísať mená (zdrobneniny) písaným písmom
do riadkov. Žiakov upozorníme na pravopis písania vlastných mien. Nesmieme zabudnúť
na kontrolu správnosti riešenia úlohy.



Šlabikár LIPKA®, strana 89, úloha 3
 priradenie obrázka k vete (ktorú
znázorňuje)
 dokreslenie jednoduchého obrázka (ktorý
znázorňuje danú vetu)

Žiaci najskôr prečítajú všetky vety. Potom dopíšu číslo vety k obrázku, ktorý ju znázorňuje.
Obrázok k 2. vete (niekoľko kvetov, ktoré budú predstavovať rozkvitnutú lúku) dokreslia.
Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/ 89/3).
Obrázky predstavujú štyri ročné obdobia, čo dáva priestor na realizáciu medzipredmetových
vzťahov s prvoukou.
Po priradení slov k obrázkom žiaci tvoria vety, v ktorých dané slová použijú. Zároveň určia
počet slov vety, ktorú vymysleli. Môžeme žiakom navrhnúť, aby tvorili zábavné
a nezmyselné vety.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



3´

V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktorá úloha sa im najviac páčila a vydarila sa im
a ktorá nie. Môžu jej tiež povedať svoje meno a jeho zdrobneninu vIožením hlásky k.
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci.

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová znázornené na obrázku. Najskôr si
však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita a zahrajú sa
didaktickú hru.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu prípravy). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme písaným písmom
slová, ktoré sú znázornené na obrázkoch. Žiaci čiarou priradia slovo k obrázku. Hra je
zároveň prípravou na autodiktát a prepis viet na strane 32 v 3. zošite.

Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním

2´

Hlavná časť




Didaktická hra Hľadaj dvojicu
Písanie, 3. zošit, strana 32
 prepis viet

25´

Žiaci najskôr prečítajú prvé dve vety, osobitne ešte raz pomenujú obrázok, ktorý nahrádza
slovo vo vete. Povedia ho po slabikách a hláskach, určia počet hlások v slove a vymenujú
písmená, ktoré tvoria slovo. Potom samostatne prepisujú vety a obrázok nahradia slovom.
Rovnako postupujú aj pri dolnom bloku riadkov. Práca na strane má diagnostický charakter.
Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia môže byť vlastný
postoj žiakov k písaniu.



Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom, strana 20

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

15´

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina pracuje s úlohami v pracovnom zošite na strane 20.
2. skupina si precvičuje čítanie z čítacej kartičky č. 14.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.

Záverečná
časť



Čítacia kartička č. 14
 precvičovanie čítania



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

V závere hodiny žiaci povedia, čo sa im na hodine páčilo a čo nie. Všetkých žiakov
pochválime za ich napredovanie v poznávaní písmen. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať
včielke.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 83

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 84
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená k, K, Kamila (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 90)
PÍSANIE: Slová a vety s k, K (cvičný zošit)
Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa k, K, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať nadpis textu;
4) čítať vety so správnou intonáciou;
5) vyhľadať informáciu uvedenú v texte;
6) písať slová a vety zložené zo známych písmen;
7) vyjadriť svoj vzťah k oslavám.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 84
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k oslavám

2´
5´



25´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku na oslave u kamarátky. Všetci boli veselí,
zabávali sa. Riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci rozprávali o tom, či boli niekedy
na oslave u svojho kamaráta a či aj oni mali niekedy svoju oslavu s kamarátmi. Na rozhovor
nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 90. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia rozhovor, o čom sa mohli rozprávať
postavy na ilustrácii.

Šlabikár LIPKA®, strana 90, Kamila
 práca s úvodnou ilustráciou

Včielka sa pýta žiakov, či vedia odhadnúť, o čom bude text pod ilustráciou. Predpokladáme,
že žiaci povedia, že o detskej oslave. Včielka ich pochváli a povie, aké je dobré, že už vedia
čítať rôzne príbehy. Povzbudí ich k čítaniu aj iných textov.
Ilustráciu a text súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/k, K/90) na tabuľu.






Skôr ako budú žiaci čítať text, nacvičia si čítanie slov v trenažéri. Viacslabičné slová čítame
opakovane. Potom im prečítame text. Snažíme sa o výraznú intonáciu a zmenu hlasu
pri priamej reči, aby žiaci čo najlepšie porozumeli počutému textu. Žiaci potom povedia
obsah počutého textu svojimi slovami, aby sme mali istotu, že žiaci rozumejú všetkým
slovám a pochopili aj obsah textu. To im umožní ľahšie čítanie nových slov. Povedia včielke,
čo je v texte zábavné, čo ich zaujalo.
Žiaci čítajú text najskôr spoločne pomalým a plynulým tempom, aby mali čas očami
obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo vysloviť súvislo. Je to potrebné aj preto,
aby sme mali istotu, že všetci žiaci vedia pomenovať obrázok a správne ho doplniť do viet.
Opäť sa stretávajú s viacslabičnými slovami. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to,
či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“. Je výhodné, keď text premietneme z MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/k, K/90) na tabuľu.

počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Šlabikár LIPKA®, strana 90, úloha 1

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Včielka prečíta žiakom zadanie úlohy 1. Žiaci vyhľadajú v texte mená Zuzanky a Kamily,
podčiarknu ich a následne napíšu do riadka. Je výhodné napísať ich zároveň aj na tabuľu.
Rozširujúcou úlohou môže byť vymýšľanie ďalších mien detí na oslave.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 84
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť

Čas



Didaktická hra Povedz vetu



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

3´

Didaktické poznámky
Žiaci si sadnú do kruhu (na stoličky alebo na zem). Ak máme viac žiakov, tak ich rozdelíme
na dve skupiny. Potrebujeme malú loptičku (prípadne dve), ktorú si žiaci budú hádzať
v kruhu. Cieľom hry je precvičiť tvorenie viet s danými slovami, najvýhodnejšie budú slová
s hláskou k. Prvé slovo povie učiteľ (napríklad kominár) a hodí loptičku ľubovoľnému žiakovi
v kruhu. Ten slovo zopakuje a použije ho vo vete. Učiteľ môže určiť vopred počet slov
vo vete. Žiak, ktorý povedal vetu, vymyslí ďalšie slovo s hláskou k a hodí loptičku
spolužiakovi/spolužiačke v kruhu. Hra pokračuje, až kým sa nevystriedajú všetci žiaci alebo
neuplynie časový limit určený na hru.
Žiaci zopakujú mená detí z oslavy, môžu ich povedať ako zdrobneniny (vložia hlásku k)
i spisovné mená. Povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine najviac páčilo.
V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri plynulom čítaní textu.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním

2´

Hlavná časť



Písanie, cvičný zošit
 písanie slov podľa významu

20´





relaxačná chvíľka

Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom, strana 20

10´

Včielka Peľka povie žiakom, že si budú opakovať písanie slov a viet zložených zo známych
písmen. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane
zošita.
Včielka povie žiakom, že budú písať slová, ktoré vedia čítať. Nebudú ich prepisovať, ale písať
spamäti.
Na tabuľu napíšeme slová Katka a vlak. Každé slovo bude na začiatku stĺpca. Žiaci budú
pod každé slovo písať slová, ktoré s ním významovo súvisia, napríklad: Katka: veselá,
smutná, volá, kosí, zametá, nosí, umýva...; vlak: nový, zelený, vozí, stojí... Žiaci píšu slová
do cvičného zošita. Stranu im môžeme preložiť na polovicu, aby mali vytvorené dva stĺpce
s riadkami. Na záver môžu vymyslieť vetu z daných slov a napísať ju.
Žiaci sa postavia vedľa lavice. Zahrajú sa hru podobnú hre Letí, letí. Ak povieme slovo, ktoré
predstavuje činnosť, ktorú by mohol robiť vlak, vyskočia. Ak povieme slovo, ktoré
predstavuje činnosť, ktorú by vlak nemohol robiť, urobia drep, napríklad: Vlak jazdí
po koľajniciach. (skok); Vlak pláva. (drep).
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina pracuje s úlohami v pracovnom zošite na strane 20.
2. skupina si precvičuje čítanie a porozumenie textu pomocou úloh na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/k, K/Precvič si).
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 84
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.



Záverečná
časť



precvičovanie učiva pomocou úloh
na MMD

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, povedia, čo nové sa naučili
a dozvedeli. Každého žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 85
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená p, P, Ospalý pes (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 91)
PÍSANIE: Malé písané p, slabiky a slová (Písanie, 4. zošit, strany 5 – 6)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika, prvouka
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa p, P, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať hlásku p v slovách znázornených na ilustrácii;
4) určiť pozíciu hlásky p na začiatku, vnútri a na konci slova;
5) poznať a čítať všetky tvary písmena P;
6) identifikovať nadpis textu;
7) čítať slabiky a slová s novým písmenom;
8) čítať vety so správnou intonáciou;
9) písať správny tvar písmena malé písané p;
10) rozprávať o vzťahu k domácim zvieratám.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 85
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzťahu
k domácim zvieratám

2´
5´



10´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku v izbe, ako sa rozprávala s oteckom. Ospalý psík
Pajo ich pozoroval. Včielka sa spýta žiakov, či aj oni majú doma psíka. Rozhovor smerujeme
k tomu, aby žiaci rozprávali o svojom vzťahu k domácim zvieratám. Na rozhovor nadviažeme
prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 91. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu so psíkom.

Šlabikár LIPKA®, strana 91
 práca s úvodnou ilustráciou

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena P.
Písmeno p priniesol pes. Žiaci zopakujú slovo pes a povedia ho po slabikách (má iba jednu
slabiku). Určia prvú hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: pes, lopta
a šíp (na Zuzkinom tričku). Žiaci povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom
slove hlásku p. Potom určia, na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu
hlásky p v slove): na začiatku, vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície
hlásky v slove je zobrazené pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Môžu vyfarbiť
nevyfarbené predmety na ilustrácii. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné
obdobie/p, P/91) na tabuľu.
Žiaci môžu povedať:
V slove pes počujeme hlásku p na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom.
V slove lopta počujeme hlásku p vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom.
V slove šíp počujeme hlásku p na konci slova, hláska je znázornená tretím rámčekom. Žiaci
hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku p, napríklad:
slová s hláskou p na začiatku slova: papuče, pes, posteľ, poduška, počítač, prsty, Pajo; slová
s hláskou p vnútri slova: lopta, tepláky, kvapky; slovo s hláskou p na konci slova: šíp.


Šlabikár LIPKA®, strana 91
 vyvodenie všetkých tvarov písmena P

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena P (predstavíme písmenkovú
rodinku: malé tlačené p, veľké tlačené p, malé písané p, veľké písané p), ktoré žiaci opakujú.
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar.
Veľký tvar písmena P môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 85
Štruktúra

Činnosť

Čas



Didaktická hra Vlny



Šlabikár LIPKA®, strana 91, Ospalý pes
 čítanie slabík a slov s novým písmenom





počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Didaktické poznámky
K písmenu P je motivačná báseň o psovi. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú
ilustráciu na strane 91. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve
číta, pričom je výhodné na tabuľu premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p,
P/Motivačná báseň). Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich po včielke
aj opakujú. Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať
na niektoré slovo v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak
majú možnosť získať spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by
vedeli prečítať všetky písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou.
(Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí
na vyučovanie v svojej triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť.
Dôvodom zaradenia hry je okamžitá spätná väzba na to, či žiaci vedia vymyslieť slovo
s hláskou p vnútri slova.
Žiakom povieme, aby sa postupne postavili a povedali slovo s hláskou p vnútri slova. Žiaci
vstávajú z lavíc v poradí, ako sedia, po vyslovení slova zostanú stáť. Keď sa takýmto
spôsobom „dostanú na koniec“, začnú tvoriť vety s daným slovom. Žiaci si však po splnení
zadania sadnú. Státím a sadnutím pripomínajú pohyb vlny (ako pri športových podujatiach
na tribúne). Aby boli „vlny rýchlejšie“, môžeme žiakov rozdeliť do skupín podľa radov lavíc,
v ktorých sedia (každý rad „spraví samostatnú vlnu“).
Žiaci čítajú spoločne slová s písmenom p v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom).
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo
vysloviť súvislo. Slová so spoluhláskovými skupinami čítame opakovane. Pri nácviku čítania
upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“. Žiakom vysvetľujeme aj
význam slov (napríklad ospalý), aby sme mali istotu, že porozumejú textu, kde budú použité.
Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené
slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné,
keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p, P/91) na tabuľu.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou.
Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci
potom povedia obsah počutého textu svojimi slovami, aby sme mali istotu, že porozumeli
textu. Povedia včielke, čo je v texte zaujímavé. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie
nových viet. Každá slabika s novým písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová
žiakom čítali ľahšie. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším
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Štruktúra

Činnosť


Záverečná
časť

Čas
čítanie priamej reči



Šlabikár LIPKA®, strana 91
 čítanie písaných tvarov slov



Didaktická hra Nezbedný vietor



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Didaktické poznámky
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas,
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu
intonáciu čítania viet.
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi pokúsiť
o „cvičné“ rolové čítanie textu (priamu reč budú čítať určení žiaci).
Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení
úlohy môže byť orientácia v riadku alebo vymýšľanie vety, v ktorej použijeme čo najviac
z týchto slov. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie daných slov v texte.
Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok v triede.

3´

Na magnetickú tabuľu do stĺpca umiestnime slová napísané na kartičkách (tvoria prílohu
tohto návrhu prípravy). Vedľa každého slova napíšeme jeho písaný tvar. Žiaci najskôr všetky
slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej tabuli. Zatiaľ
vymeníme slová na kartičkách tak, aby písaný a tlačený tvar netvorili správne dvojice.
Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu. Povie im, že tam
bol nezbedný vietor, ktorý rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, aby jej pomohli znova
vytvoriť správne dvojice. Žiaci postupne prekladajú slová na kartičkách k ich písaným
tvarom. Aktivita trvá 5 minút.
Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena P (písmenkovú rodinku)
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní slov
so spoluhláskovou skupinou.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 5
 vyvodenie tvaru nového písmena

2´
30´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa naučia písať nové písmeno. Najskôr si však rozcvičia ruky
pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku pierka, čím si rozcvičujú ruku
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena malé
písané p. Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/p, P/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu niekoľkokrát opakujeme
a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného p vystretou rukou
„vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného p v zošite na obrázku pierka, opíšu
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného p v stoji

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu postojačky vystretou
rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. Žiakov upozorníme
na správny smer písania oblúčika v spodnej časti písmena p.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu na euroobal fixkou. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
malého písaného p na obrázku pierka. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé
písané p. Na strane nového písmena je zaradené písanie krátkych slov. Žiakom
pripomenieme, aby si každé slovo pred písaním prečítali, určili počet písmen. Žiaci píšu hneď
perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký veľký ako v predchádzajúcich zošitoch.
Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch píšu vlastným tempom perom.



nácvik písania písmena t

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie správnej spodnej dĺžky písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno alebo
slovo, ktoré sa im najviac vydarilo.
Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom.
Žiaci môžu znázorniť text básne pohybom alebo kráčať v rytme slabík po triede.

 relaxačná chvíľka



Slová v hornom bloku riadkov na strane 6 napíšeme na tabuľu. Žiaci ich najskôr spoločne
prečítajú a vysvetlia ich význam. Potom si postupne precvičujú písanie týchto slov na tabuli
i v cvičnom zošite (1 – 2 slová). Po nacvičení slov žiaci samostatne píšu do predpisového
zošita.

Písanie, 4. zošit, strana 6
 písanie slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

109

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 85
Štruktúra

Záverečná
časť

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



Didaktická hra Myslím na písmeno
 opakovanie určovania hlások v slovách

10´



Vyhodnotenie práce na hodine

3´

Dôvodom zaradenia hry je opakovanie určovania hlások v slovách. Vybraný žiak v duchu
hovorí písmená podľa poradia na nápovedných tabuliach, resp. obrázkoch. Druhý žiak
ho zastaví pokynom: Stop! Žiaci hádajú, na ktorom písmene sa žiak zastavil. Používajú na to
otázky, napríklad: Je to písmeno v slove pes? Ak vedia, povedia, o ktoré písmeno ide.
V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili,
čo sa im na hodine páčilo najviac, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 85

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená p, P – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 92)
PÍSANIE: Slová a vety s písmenom p, veľké písané P (Písanie, 4. zošit, strany 6 – 7)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru,
nápovedná tabuľa p, P, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) napísať slovo znázornené na obrázku;
2) zložiť slová z daných slabík;
3) vytvoriť nové slovo zámenou prvého písmena slova za P;
4) nájsť informáciu uvedenú priamo v texte;
5) odpísať a prepísať vetu;
6) písať písmeno veľké písané P;
7) rozprávať o kamarátstve medzi spolužiakmi.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Opakovanie
 opakovanie čítania slov s novým písmenom
(Schody do zámku)
 didaktická hra Na detektíva
 práca skupín

2´
15´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Na opakovanie učiva môžeme použiť motiváciu v podobe cesty po schodoch do zámku.
Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto cesty nakreslíme schody.
Na každom schode bude napísané jedno zo známych slov: opasok, lampa, lopta, kopyto,
kapusta, písanka, topánky, pekný, kupuje, pomaly... Schody môžeme z vnútornej strany
označiť číslami. Žiaci budú čítať slová postupne za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. Slová
čítajú naraz, jednotlivo, v skupinkách pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali
dvojitému čítaniu.
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú
na detektíva. Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je
ukryté slovo kopyto? Kto z vás je dobrý detektív, ten nájde, na ktorom schode je ukryté slovo,
ktoré počujeme vo vete: „Mám nové topánky.“ Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať
na všetky slová napísané na tabuli (na „schodoch“).
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina samostatne pracuje pri magnetickej tabuli, hrá hru Hľadaj dvojicu.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu na prípravu). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme slová, ktoré sú
znázornené na obrázkoch. Žiaci priradia čiarou slovo k obrázku.
2. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Dážď zo slov.
Opis hry: Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, kde im z výšky spustíme kartičky so slovami
tvoriacimi vety – slová „napršia“ ako dážď (vety sú napísané v prílohe tohto návrhu
na prípravu). Každý žiak si vyberie slová jednej farby a zloží z nich vetu.



Šlabikár LIPKA®, strana 92, úloha 1
 napísať slovo znázornené na obrázku

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.
Tento typ úlohy žiaci riešia po prvýkrát, preto ju riešime spoločne. Žiaci najskôr prečítajú
slová v rámčekoch, potom pomenujú obrázky. Slovo so správnym obrázkom môžu spojiť
čiarou, bude to pomôcka pri písaní slova pod obrázok. Písanie slov zadáme ako samostatnú
prácu, pretože slová v rámčekoch môžu žiakom pomôcť ako predloha. Včielka skontroluje
prácu žiakov a individuálne ich pochválime. Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť
pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p. P/ 92/1).
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Činnosť

Čas

Didaktické poznámky



Šlabikár LIPKA®, strana 92, úloha 2
 skladanie slov z daných slabík

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom
Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Najskôr spoločne prečítajú skupiny slabík a povedia slová,
ktoré vzniknú ich zložením. Prepis slova do riadku zadáme ako samostatnú prácu.
Každé slovo môžu žiaci použiť vo vete. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne riešenie
úlohy.



Šlabikár LIPKA®, strana 92, úloha 3
 vytvorenie nového slova zámenou prvého
písmena v slove za P

Žiaci sa pokúsia prečítať zadanie. Prvé slovo zmenia spoločne, druhé samostatne. Potom
priradia slovo k obrázku. Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/p, P/ 92/3).



Šlabikár LIPKA®, strana 92, úloha 4
 nájdenie informácie uvedenej priamo
v texte

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka Peľka vysvetlí žiakom zadanie úlohy. Pretože má diagnostický charakter, žiaci ju
budú riešiť samostatne. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme.
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Štruktúra

Činnosť


Záverečná
časť



Čas

Didaktické poznámky

3´

V závere hodiny individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa
žiaci môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 4.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová, ktoré vedia prečítať zo šlabikára.
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku pierka, čím si rozcvičia ruku
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne prečítame vetu v dolnej časti strany 6.
Žiaci by mali vetu prečítať so správnou intonáciou, aby si uvedomili otáznik na konci vety.
Určia počet slov vo vete. Spoločne si zopakujeme pravidlá pri písaní viet. Žiaci píšu
samostatným tempom a písanie pošepky komentujú.

vyfarbenie obrázka podľa zadania vo vete

Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 6
 odpis vety a prepis slov

40´

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že spoločne
znázornia športy, ktoré majú v svojom názve hlásku p (plávanie, potápanie, pingpong...).
Žiaci sa pohybujú po triede.



 relaxačná chvíľka
Písanie, 4. zošit, strana 7
 vyvodenie tvaru nového písmena

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku, na ktorom je pes, čím si rozcvičujú
ruku a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena P.
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/p, P/Písanie písmen) na tabuli.
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Didaktické poznámky
Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar veľkého
písaného P vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare veľkého písaného P v zošite na obrázku psa, opíšu smer
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného P v stoji
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier. Postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu postojačky vystretou
rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
veľkého písaného P na obrázku psa. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.





nácvik písania písmena P

Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom na strane 21

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké
písané P. Na úvodnej strane nového písmena je zaradené aj písanie krátkeho slova. Žiakom
pripomenieme, aby si slovo pred písaním prečítali a určili počet písmen. Žiaci píšu hneď
perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký veľký ako v predchádzajúcich zošitoch.
Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch píšu vlastným tempom perom.

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



3´

V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov
individuálne pochválime za prácu.

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

121

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 86

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 87
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená p, P, Lopta (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 93)
PÍSANIE: Slová a vety s p, P (Písanie, 4. zošit, strana 8)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa p, P, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet;
2) čítať slová so spoluhláskovými skupinami;
3) čítať vety so správnou intonáciou;
4) vyhľadať informácie uvedené priamo v texte;
5) prepísať slová a odpísať vety;
6) vyjadriť svoj vzťah k hračkám.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 87
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o svojom vzťahu
k hračkám

2´
25´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka sa pýta žiakov, či majú doma veľa hračiek a ako sa o ne starajú. Krátky riadený
rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, či je pre nich dôležité dávať si pozor
na svoje hračky a či by ich vedeli darovať iným deťom. Na rozhovor nadviažeme prácou
s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, ktoré majú 4 – 5 slov.



Šlabikár LIPKA®, strana 93, Lopta
 práca s úvodnou ilustráciou







Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o Zuzke a jej lopte. Žiaci najskôr
čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, aby sme zabránili
dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť
nasledujúcu slabiku slova (nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle.
Opakovane čítajú viacslabičné slová.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Vety najskôr prečítame, aby žiaci počuli
správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci potom povedia obsah počutého textu svojimi
slovami, aby sme mali istotu, že žiaci rozumejú všetkým slovám a pochopili aj obsah textu.
To im umožní ľahšie čítanie nových slov. Povedia včielke, čo je v texte zábavné, čo ich
zaujalo. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Žiakov upozorníme
na zvolacie vety, na priamu reč a na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je výhodné,
keď text premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p, P/93) na tabuľu.
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu
intonáciu viet. Vety čítajú všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším
plynulým tempom, aby všetci mali dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas,
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu
intonáciu čítania viet.

počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami

Didaktická hra Drep – skok
 určovanie slov
nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa
v texte

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo,
ktoré bolo v texte, vyskočia. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo, urobia drep.
Návrh na slová: lopta, Zuzanka, psík, pomaly, rýchlo, pokazená, opravená, poskakuje, pekná,
škaredá...
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 87
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Aktivita trvá 3 – 4 minúty a je zároveň prípravou na riešenie úlohy 1.



Záverečná
časť

Šlabikár LIPKA®, strana 93, úloha 1
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo
v texte

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im
prečítame zadanie. Úloha je zameraná na prvú úroveň porozumenia textu, jej riešenie nie je
pre žiakov náročné, preto ju zadáme ako samostatnú prácu. Riešenie úlohy odporúčame
kontrolovať spoločne pomocou úlohy na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p, P/ 93/1). Žiakov
pochválime za samostatnosť pri práci. Rozširujúcou aktivitou je vyznačenie dvojice toho
istého slova napísaného písaným i tlačeným písmom rovnakou farbou.
Žiaci po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení vyfarbia dieliky v sebahodnotení.
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.
Na precvičenie fonematického uvedomovania hlásky p v slove, určovanie jej pozície v slove
alebo na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova alebo na skladanie slov
zo slabík použijeme úlohy na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/p, P/Precvič si).



Opakovanie a precvičovanie
 precvičovanie pomocou úloh na MMD

5´



Vyhodnotenie práce žiakov

3´

Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo
nové, čo im robí problém...

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie viet. Najskôr si však rozcvičia ruky
pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku psa, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia
svaly jemnej motoriky. Potom prečítajú slová a vetu v hornom bloku riadkov na strane 8.
Rozložia ich na slabiky a písmená, povedia počet písmen v slove. Slová si nacvičia najskôr
do cvičného zošita (1 – 2 slová), potom píšu do predpisového zošita. Písanie slov môžu
komentovať pošepky.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 8
 písanie slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 87
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená p, P. Žiakom
rozdáme vety napísané na kartičkách po jednotlivých slovách (použijeme vety z prílohy
k návrhu prípravy č. 86 z predchádzajúcej hodiny). Aktivita trvá 5 minút.



Didaktická hra Vety spia



Práca s textom
 úlohy na porozumenie textu

20´

Žiaci po skončení práce na strane vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti
môžeme zvoliť odporúčanú vzdialenosť písmen v slove. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku
jedno slovo, ktoré sa im najviac vydarilo.
Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina rieši úlohy na porozumenie textu na MMD. Na tabuľu premietneme text na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/p, P/Precvič si/Práca s textom, str. 93).
2. skupina samostatne prepisuje vety v dolnom bloku riadkov na strane 8.
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.



Písanie, 4. zošit, strana 8
 odpis a prepis viet

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 87
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky

Záverečná
časť



3´

Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich
individuálne pochváli za úspechy v práci.

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená š, Š, Šaty (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 94)
PÍSANIE: Malé písané š, slová (Písanie, 4. zošit, strana 9)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa š, Š, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) súvislo rozprávať o ilustrácii;
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa;
3) identifikovať hlásku š v slovách znázornených na ilustrácii;
4) určiť pozíciu hlásky š na začiatku, vnútri a na konci slova;
5) poznať a čítať všetky tvary písmena Š;
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom;
7) čítať vety so správnou intonáciou;
8) písať správny tvar písmena malé písané š;
9) rozprávať o vzájomnej pomoci, o šikovnosti a zručnosti ľudí.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o vzájomnej
pomoci, o šikovnosti a zručnosti ľudí

2´
5´



10´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku u jej tety, ktorá je šikovná krajčírka. Včielka sa
spýta žiakov, či aj oni majú niekoho v rodine, kto je šikovný a vie pomôcť iným ľuďom.
Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci porozprávali o vzájomnej pomoci, o šikovnosti
a zručnosti ľudí. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou.
Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 94. Dáme im čas na pozorovanie
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii.
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať
na návšteve u tety krajčírky.



Šlabikár LIPKA®, strana 94
 práca s úvodnou ilustráciou

Šlabikár LIPKA®, strana 94
 vyvodenie všetkých tvarov písmena Š

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena Š.
Písmeno priniesol šašo. Žiaci zopakujú slovo šašo a povedia ho po slabikách. Určia prvú
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: šaty, košík, vankúš. Žiaci
povedia slová po slabikách a určia, či počujú v každom slove hlásku š. Potom určia,
na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu hlásky š v slove): na začiatku,
vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené
pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Žiaci môžu vyfarbiť nevyfarbené predmety
na ilustrácii. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/94)
na tabuľu.
Žiaci môžu povedať:
V slove šaty počujeme hlásku š na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom.
V slove košík počujeme hlásku š vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom.
V slove vankúš počujeme hlásku š na konci slova, hláska je znázornená posledným
rámčekom.
Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku š, napríklad: slová
s hláskou š na začiatku slova: šašo, šaty, šije, špendlík; slová s hláskou š vnútri slova: košík,
šašo, náušnice, uši; slová s hláskou š na konci slova: vankúš.
Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena Š (predstavíme písmenkovú
rodinku: malé tlačené š, veľké tlačené š, malé písané š, veľké písané š), ktoré žiaci opakujú.
Po prvýkrát sa stretávajú s písmenom, ktoré má mäkčeň. Žiakom túto časť písmena
pomenujeme. Pri hovorení názvov písmen odporúčame, aby žiaci povedali celý názov
písmena. Pri čítaní písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý
alebo veľký tvar. Veľký tvar písmena Š môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88
Štruktúra

Činnosť

Čas

Didaktické poznámky
písmena, píšu rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj
na nápovednej tabuli.



Didaktická hra Vláčik



Šlabikár LIPKA®, strana 94, Šaty
 čítanie slov s novým písmenom

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

K písmenu Š je motivačná báseň o šašovi. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú
ilustráciu na strane 94. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/Motivačná
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich po včielke aj opakujú.
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky
písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou. (Táto aktivita je
rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí na vyučovanie v svojej
triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť.
Dôvodom zaradenia hry je okamžitá spätná väzba na to, či žiaci vedia vymyslieť slovo
s hláskou š na začiatku, vnútri alebo na konci slova.
Žiaci sa postavia vedľa lavíc. Učiteľ povie, že lavice sú vláčik, do ktorého nasadnú tí žiaci,
ktorí správne splnia úlohu. Vláčik cestuje do Krajiny múdrych detí. Učiteľ povie zadanie:
Do Krajiny múdrych detí vláčikom pocestuje ten, kto povie slovo s hláskou š. Žiaci postupne
hovoria slová a sadajú si do svojej lavice. Tí žiaci, ktorí nevedia pohotovo vymyslieť slovo,
majú viac pokusov, prípadne im pomôžu spolužiaci. Dôležité je, aby všetci mali pocit
úspechu a radosť z hry. Aktivita trvá 2 – 3 minúty.
Žiaci čítajú spoločne slová s písmenom š v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom).
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku v slove a celé slovo
vysloviť súvislo. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým
čítaním“. Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú
určené slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je
výhodné, keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/94) na tabuľu.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa
k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou.
Žiakom vety najskôr prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania týchto
viet. Žiaci potom povedia obsah počutého textu svojimi slovami, aby sme mali istotu,
že porozumeli textu. Povedia včielke, čo je v texte zábavné. Potom spoločne nacvičujeme
plynulé čítanie nových viet. Každá slabika s novým písmenom je vyznačená farebne, aby sa
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Činnosť




Záverečná
časť

Čas
počúvanie textu
prerozprávanie textu svojimi slovami
čítanie viet s novými slovami



Šlabikár LIPKA®, strana 94
 čítanie písaných tvarov slov



Didaktická hra Slová spia



Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

Didaktické poznámky
dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú
pomalším plynulým tempom, aby všetci mali dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď
nahlas, nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili
správnu intonáciu čítania viet. Pri čítaní viet dbáme na plynulé čítanie slov
so spoluhláskovými skupinami, na správnu intonáciu a plynulosť čítania. Žiakov pochválime
za snahu o bezchybné čítanie nového textu.
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi zahrať
„na hadíka“, žiaci čítajú v poradí, ako sedia za sebou v laviciach bez toho, že by sme ich
vyvolávali (vytvoria hada či malého hadíka).
Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie
daných slov v texte. Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok
v triede.

3´

Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky š
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku š
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo so š na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú
svoj obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie, a slovo zopakujú. Potom si
opäť posadajú do lavíc a položia si hlavu na lavicu, pretože môžu mať na obrázku
znázornené slovo, v ktorom sa daná hláska nachádza viackrát. Včielka Peľka povie: Zobudia
sa slová, v ktorých počujeme hlásku š vnútri/na konci slova, ďalej tie, ktoré majú 2 hlásky š...
Zakaždým skontrolujeme žiakov, či sa „zobudili“ všetky slová.
Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena Š (písmenkovú rodinku)
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať.
Môžu si zopakovať motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať
na úspešnosť pri čítaní slov napísaných písaným písmom.

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním

2´

Hlavná časť



Písanie, 4. zošit, strana 9
 vyvodenie tvaru nového písmena

20´

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka Peľka povie žiakom, že v zošite videla podobný šál, ako je zavesený v šatni. Je
v zošite na strane 9. Na obrázku šálu je skryté písmeno š, ktoré sa budú učiť písať. Najskôr si
však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku šálu, čím si rozcvičujú ruku
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena š.
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme na tabuľu pomocou MMD
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Čas

Didaktické poznámky
(MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci
opisujú pohyb pera. Upozorníme ich na tvar mäkčeňa a na jeho umiestnenie nad pomocnou
čiarou v riadku. Potom píšu tvar malého písaného š vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu
s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného š v zošite na obrázku šálu, opíšu smer
a postup pri písaní. Povedia, na ktoré písmeno sa podobá (na písmeno s). Pri opise
postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov primerané vyjadrovaniu
detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného š v stoji vedľa lavice. Zameriame sa
na písanie správneho tvaru mäkčeňa. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie
najmä pri nácviku nových písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho
grafickú podobu. Píšu na papier, pričom postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú,
píšu postojačky vystretou rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového
písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.



Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
malého písaného š na obrázku šálu. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.

nácvik písania písmena š

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé
písané š. Pripomenie im písanie mäkčeňa. Na úvodnej strane nového písmena je zaradené
písanie krátkych slov. Žiakom pripomenieme, aby si každé slovo pred písaním prečítali,
potom určili počet písmen. Žiaci píšu hneď perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký
veľký ako v predchádzajúcich zošitoch. Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch
píšu vlastným tempom perom.
Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť
dodržiavanie správneho tvaru písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im
najviac vydarilo.


Precvičovanie učiva

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
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Záverečná
časť

Čas
práca s textom



Didaktická hra Stratené slová



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Didaktické poznámky
1. skupina pracuje s textom pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/Precvič
si/Práca s textom, str. 94).
2. skupina pracuje pri tabuli, hrajú hru Stratené slová. Je to didaktická hra na precvičenie
čítania a porozumenia obsahu viet. Na magnetickú tabuľu (alebo obyčajnú tabuľu, na ktorú
budú žiaci dopisovať) napíšeme vety. V každej vete bude namiesto jedného slova čiara.
Chýbajúce slová sú napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy) a pripnuté
v rozhádzanom poradí v stĺpci vedľa viet. Žiaci najskôr prečítajú chýbajúce slová a potom
vety. Na mieste, kde je čiara, povedia: Nevieme čo. Do viet postupne doplnia chýbajúce
slová na kartičkách (pripnú ich alebo dopíšu).
Návrh na vety (slovo v zátvorke bude na kartičke, ale na tabuli v stĺpci v rozhádzanom
poradí):
Šimon a Saša majú nové ____________ .
(zošity)
Nataša šije pekné __________.
(šaty)
Malá Zuzka __________ pešo na lúku.
(išla)
Lukáš má malý____________.
(lampáš)
Ujo Tomáš kúpil košík na _________ .
(šípky)
___________ majú pekné kvety.
(Muškáty)
Žiaci doplnené vety prečítajú.

3´

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili,
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny.
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 88

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 89
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená š, Š, Škola (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 95)
PÍSANIE: Veľké písané Š (Písanie, 4. zošit, strana 10)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa š, Š, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet;
2) čítať slová s predložkou splývavou výslovnosťou;
3) čítať vety so správnou intonáciou;
4) priradiť tlačenú podobu slova k písanému tvaru;
5) písať písmeno veľké písané Š;
6) vyjadriť svoj postoj k vyrušovaniu pri práci.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

138

Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 89
Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 krátky riadený rozhovor o postoji
k vyrušovaniu pri práci

2´
20´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzanku v škole na hodine písania. Jej kamarátka Saška
ju stále vyrušovala. Včielka sa spýta prvákov, či aj im sa stalo, že ich niekto rušil pri práci a tá
potom nedopadla dobre, nedarilo sa im. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu,
aby žiaci vyjadrili svoj postoj k vyrušovaniu pri práci. Na rozhovor nadviažeme prácou
s úvodnou ilustráciou.
Žiakom dáme čas na pozorovanie ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore
odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne
povedať 5 viet o ilustrácii. Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia rozhovor
medzi deťmi na ilustrácii.



Šlabikár LIPKA®, strana 95, Škola
 práca s úvodnou ilustráciou





Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, čo sa stalo v triede
pri písaní. Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo,
nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci
naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova (nová
slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle.
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety
viažuce sa k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame,
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiaci potom povedia obsah počutého
textu svojimi slovami, aby sme mali istotu, že žiaci rozumejú všetkým slovám a pochopili aj
obsah textu. To im umožní ľahšie čítanie nových slov. Povedia včielke, čo ich v texte zaujalo.
Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Žiakov upozorníme na zvolacie
vety, na priamu reč a na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je výhodné, keď text
premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/95) na tabuľu.
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu
intonáciu viet. Vety čítajú všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas,
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu
intonáciu čítania viet.
Včielkinu úlohu riešime spoločne po nacvičení správneho čítania textu.

čítanie nových slov a viet

 počúvanie textu
 prerozprávanie textu svojimi slovami
 čítanie viet s novými slovami
Didaktická hra Drep – skok – „klamanie“

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

10´

Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená š, Š.
Návrh na slová: škola, zošit, šušká, píše, vety, slová, príbeh, šarkan, poštár, Šimon, Lukáš,
usilovný, lenivý... Aktivita trvá 3 – 4 minúty.
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Čas

Didaktické poznámky







určovanie slov
nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa
v texte
Šlabikár LIPKA®, strana 95, úloha 1
 priradenie tlačenej podoby slova
k písanému tvaru

Opakovanie a precvičovanie
 didaktická hra Reťaz zo slov
 precvičovanie pomocou úloh na MMD

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im
prečítame zadanie. Úlohu riešime najskôr spoločne. Žiaci prečítajú slová napísané v riadku.
Vysvetlíme im postup riešenia úlohy: žiaci si prečítajú najskôr prvé slovo škola, potom ho
hľadajú v texte a zakrúžkujú ho modrou farbou. Potom pokračujú samostatne. Je výhodné
pracovať zároveň s MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/ 95/1) na tabuli.

10´

Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení.
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1.
Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina si samostatne precvičuje riešenie úloh na MMD.
2. skupina skladá „reťaze zo slov“. Obrázky na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu
prípravy) uložia ich za sebou tak, aby posledná hláska slova znázorneného na obrázku bola
zároveň prvou hláskou nasledujúceho slova znázorneného na obrázku. Ako prvú zaradia
kartičku s obrázkom šaša, aby sa slová dali zoradiť (riešenie: šašo, orech, chrobák,
kolobežka, akvárium, mravec, citrón, nožnice, egreš). Žiaci pracujú v dvojiciach.
Na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova použijeme úlohy na MMD
(MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/Precvič si).
Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce žiakov

3´

Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo
nové, čo im robí problém...

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie viet. Najskôr si však rozcvičia ruky
pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku šaša, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia
svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena Š. Včielka sa spýta
žiakov, na ktoré známe písmeno sa podobá. Predpokladáme, že žiaci povedia S. Správny
postup písania písmena premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné
obdobie/š, Š/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera.
Znova upozorníme žiakov na písanie správneho tvaru a polohy mäkčeňa – mäkčeň „sedí“

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 10
 nácvik písania písmena veľké písané O

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´
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Čas

Didaktické poznámky
na hrubej pomocnej čiare. Potom píšu tvar veľkého písaného Š vystretou rukou
„vo vzduchu“ spolu s animáciou.
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku šaša opíšu smer a postup
pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného Š v stoji vedľa
lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou
handričkou.
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena
veľkého písaného Š na obrázku šaša. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri.
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami.
Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké
písané Š. Pripomenie im písanie mäkčeňa. Na úvodnej strane nového písmena je zaradené
písanie slova. Žiakom pripomenieme, aby si slovo pred písaním prečítali, určili počet písmen.
Žiaci píšu hneď perom, pretože zväčšený tvar písmena nie je taký veľký ako
v predchádzajúcich zošitoch. Písací pohyb spoločne komentujú. V ďalších riadkoch píšu
vlastným tempom perom.



Didaktická hra Hľadaj dvojicu



Práca s textom
 otázky na obsah textu

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti
môžeme zvoliť správny tvar a polohu mäkčeňa. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku jedno
písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo.
Žiakov rozdelíme na dve skupiny.
1. skupina priraďuje dvojice slov podľa významu. Žiakom rozdáme slová napísané
na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Každý prečíta svoje slovo. Potom slová
uložia na jednu lavicu (na zem, pripnú ich na tabuľu...) tak, že priradia dvojice slov podľa
významu.
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Čas
orientácia v texte

Didaktické poznámky
2. skupina: pracuje s textom Škola v šlabikári.
Žiaci si otvoria šlabikár na strane 95 a pripravia si farbičky. Včielka dáva zadania, žiaci
podčiarkujú slová (farby môžu určovať žiaci, využijeme to motivačne).
Podčiarknite v texte všetky mená Šimon. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte.
Podčiarknite v texte všetky mená Saška. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte.
Podčiarknite v texte všetky mená Zuzanka. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte.
Podčiarknite v texte všetky slová píše. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte.
Podčiarknite v texte všetky slová vety. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte.

Záverečná
časť



Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich
individuálne pochváli za úspechy v práci.

142

Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 89

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 89

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 90
Predmet
Vzdelávacia oblasť
Ročník
Vyučujúci
Dátum
Učebnica
Tematický celok
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Vyučovacia hodina
Pomôcky
Výkonový štandard

Hodnotenie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
prvý

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
ČÍTANIE: Hláska a písmená š, Š – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 96)
PÍSANIE: Slová a vety s písmenami š, Š (Písanie, 4. zošit, strana 11)
Osobnostný a sociálny rozvoj
matematika
dvojhodinový blok (90´)
Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 4. zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 16, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru,
nápovedná tabuľa š, Š, PC, dataprojektor
Žiak vie:
1) vyznačiť písmeno š v texte;
2) prečítať slová a vysvetliť ich význam;
3) doplniť do slov správne písmeno podľa významu slova;
4) nájsť informáciu priamo uvedenú v texte;
5) odpísať vety a prepísať slová;
6) rozprávať o kamarátstve medzi deťmi.
porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka).

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Štruktúra

Činnosť
1. hodina – ČÍTANIE

Čas

Didaktické poznámky

Úvodná časť
Hlavná časť

Privítanie žiakov v triede
 Opakovanie
 opakovanie čítania slov s novým písmenom
(Schody do zámku)
 didaktická hra Na detektíva
 práca skupín

2´
15´

Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.
Hodinu začneme opakovaním hrovou formou. Môžeme použiť motiváciu v podobe cesty
po schodoch do zámku. Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto
cesty nakreslíme schody. Na každom schode bude jedno zo známych slov: šaty, šišky, košík,
šíp, zošit, píše, šalát, Šimon... Schody môžeme z vnútornej strany označiť číslami. Žiaci budú
čítať slová postupne za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. Slová čítajú naraz, jednotlivo,
v skupinkách pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali dvojitému čítaniu.
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú
na detektíva. Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je
ukryté slovo šíp? Kto z vás je dobrý detektív, ten nájde, na ktorom schode je ukryté slovo,
ktoré počujeme vo vete: „Z borovice padali šišky.“ Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať
na všetky slová napísané na tabuli (na „schodoch“).
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina samostatne pracuje pri magnetickej tabuli, hrá hru Hľadaj dvojicu.
Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré znázorňujú známe slová (tvoria prílohu
tohto návrhu na prípravu). V strede priestoru medzi obrázkami napíšeme slová, ktoré sú
znázornené na obrázkoch. Žiaci čiarou priradia slovo k obrázku. Obrázky môžeme rozdeliť
na dve časti, aby bola práca s nimi prehľadnejšia.
2. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Dážď zo slov.
Opis hry: Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, kde im z výšky spustíme kartičky so slovami
tvoriacimi vety – slová „napršia“ ako dážď (vety sú napísané v prílohe tohto návrhu
na prípravu). Každý žiak si vyberie slová jednej farby a zloží z nich vetu.



Šlabikár LIPKA®, strana 96, úloha 1
 vyznačenie písmena š v texte

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

25´

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme.
Tento typ úlohy už žiaci niekoľkokrát riešili, preto im ju zadáme ako samostatnú prácu.
Včielka im prečíta riekanku, skontroluje prácu žiakov a individuálne ich pochváli. Kontrolu
samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/ 96/1).
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Šlabikár LIPKA®, strana 96, úloha 2
 vysvetlenie významu slov
 vytriedenie slov s názvami potravín

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom
Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Tento typ úlohy žiaci riešia po prvýkrát. Okrem prečítania
slov musia porozumieť ich významu, aby vedeli správne vyriešiť úlohu, preto pracujeme
spoločne. Každé slovo môžu použiť vo vete. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne
riešenie úlohy. Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š,
Š/ 96/3).



Šlabikár LIPKA®, strana 96, úloha 3
 doplnenie správneho písmena podľa
významu slov

Tento typ úlohy žiaci riešia po prvýkrát, preto ju riešime spoločne. Upozorníme ich na to,
aby dopĺňali iba písmená S alebo Š. Ak budeme mať dostatok času, môžu žiaci tvoriť slovné
spojenia alebo vety s danými slovami, prípadne tvoriť skupiny slov podľa daného pravidla,
napríklad: slová s dĺžňom, slová s dvomi slabikami, slová s piatimi písmenami... Kontrolu
práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/š, Š/ 96/3).



Šlabikár LIPKA®, strana 96, úloha 4
 nájdenie informácie priamo uvedenej
v texte

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

Včielka Peľka vysvetlí žiakom zadanie úlohy. Žiaci najskôr opíšu, čo vidia na obrázkoch
a prečítajú vety. Keďže má úloha diagnostický charakter, žiaci ju budú riešiť samostatne. Ich
prácu priebežne kontrolujeme.
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Záverečná
časť



3´

V závere hodiny individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa
žiaci môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 4. Zároveň sa „rozlúčia“ s 1. časťou
Šlabikára LIPKA®.

2´

Včielka Peľka povie žiakom, že budú opisovať vety. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou
motivačnej básne na obálkovej strane zošita.
Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku šaša, čím si rozcvičia ruku
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne prečítame vety v hornom bloku riadkov
na strane 11. Žiaci určia počet slov vo vete. Spoločne si zopakujeme pravidlá pri písaní viet.
Žiaci píšu samostatným tempom a písanie pošepky komentujú.

Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie

2. hodina – PÍSANIE
Úvodná časť



Hlavná časť



Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou
 rozcvičenie rúk pred písaním
Písanie, 4. zošit, strana 11
 odpis viet



relaxačná chvíľka



odpis vety a prepis slov

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

20´

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa zahrajú
na vláčiky, ktoré robia ššššš... Žiaci sa chytia a pohybujú sa takto po triede.
Žiaci prečítajú vetu a slová v dolnom bloku riadkov na strane 11. Určia počet slov vo vete.
Píšu samostatným tempom a písanie pošepky komentujú. Prácu priebežne kontrolujeme
a chválime ich za samostatnosť.
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20

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín.
1. skupina pracuje s úlohami v pracovnom zošite na strane 22.
2. skupina si precvičuje čítanie z čítacej kartičky č. 16.

Opakovanie a docvičovanie učiva
 práca s pracovným zošitom na strane 22

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme.
Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne pracujeme
podľa potrieb jednotlivých žiakov.



Záverečná
časť



precvičovanie čítania pomocou čítacej
kartičky č. 16

Vyhodnotenie práce na hodine

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015

3´

V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov
individuálne pochválime za prácu.
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 90

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015
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