
PaedDr. Veronika Hirschnerová (Mrázová)
PaedDr. Janette Fabianová

Mgr. Rút Dobišová Adame
Mgr. Oľga Kováčiková



4.3.



APLIKOVANÉ  METÓDY 
pokračovanie

5. Z AKTOVKY DO ROZPRÁVKY
ČERVENÁ ČIAPOČKA

6.   PRAVDA – NEPRAVDA   
POROVNAJ A ROZLÍŠ

7. KWL

8. CINQUAIN

9.   SQ3R
10.   3 – 2 – 1



POMÔCKY: kartičky k danej téme

POSTUP:
1. Žiaci si prezrú obrázky (slová) – vysvetlia ich význam.

2. Vyučujúci začne rozprávať známu rozprávku, 
pri rozprávaní použije jedno slovo z kartičiek 
– danú kartičku si vezme k sebe.

3.  Žiak, ktorý vie pokračovať, rozpráva rozprávku ďalej tak, 
že zakomponuje do deja ďalšie slovo alebo obrázok.

POZNÁMKA:
Žiaci sa pri rozprávaní striedajú a zároveň postupne používajú 
ďalšie slová z kartičiek.

Z AKTOVKY DO ROZPRÁVKY
ČERVENÁ ČIAPOČKA



pracovná 
učebnica

aitec offline

Prírodoveda pre tretiakov



RASTLINY
ČERVENÁ ČIAPOČKA



PRAVDA – NEPRAVDA
POROVNAJ  A  ROZLÍŠ

POSTUP:

1.  Prečítaj tabuľku s výrokmi.

2. Napíš do prvého stĺpca odpovede podľa toho, čo o výroku vieš (ÁNO/NIE).

3. Doplň odpovede do druhého stĺpca po prečítaní textu (ÁNO/NIE). 

4. Porovnaj odpovede pred čítaním a po ňom.

5. Zhodnoť význam správneho čítania s porozumením. 



VÝHODY POŽÍVANIA METÓDY

 zistíme, čo žiaci o danej téme vedia,

 predídeme chybným prekonceptom,

 aktívne zapájame žiaka do vyučovacieho procesu, 

 rozvíjame čítanie s porozumením,

 nabádame žiaka konfrontovať svoje názory s realitou. 



VÝROK TOTO VIEM
(ÁNO/NIE)

TOTO SOM SI 
PREČÍTAL/-A

(ÁNO/NIE)
Krt je prispôsobený životu v pôde, 
len občas vychádza na povrch.

V rypáčiku má uložené čuchové 
a hmatové ústroje.

Je úplne slepý.

Prednými končatinami vyhrabáva pôdu.

Dýcha pľúcami.

Nemá uši.
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VÝROK TOTO VIEM
(ÁNO/NIE)

TOTO SOM SI 
PREČÍTAL/-A

(ÁNO/NIE)
Krt je prispôsobený životu v pôde, 
len občas vychádza na povrch.

V rypáčiku má uložené čuchové 
a hmatové ústroje.

Je úplne slepý.

Prednými končatinami vyhrabáva pôdu.

Dýcha pľúcami.

Nemá uši.



WHAT YOU KNOW?
WHAT YOU WANT TO  KNOW? 
WHAT YOU LEARNED?

Tabuľka s tromi stĺpcami:

1. stĺpec – obsahuje informácie, ktoré žiak o téme vie. 
Vyplní ho pred čítaním textu.

2. stĺpec – obsahuje informácie, ktoré by sa chcel žiak o téme dozvedieť. 
Vyplní ho pred čítaním textu.

3.  stĺpec – obsahuje informácie, ktoré sa žiak z danej témy naučil. 
Vyplní ho po prečítaní textu. 

KWL



VÝHODY POŽÍVANIA METÓDY KWL
 pomáha žiakom pri aktívnej evokácii vedomostí k danej téme,

 podporuje aktívne učenie,

 rozvíja kritické myslenie,

 rozvíja interakciu medzi žiakom a učiteľom, 

 rozvíja u žiakov postoj k danej téme,

 rozvíja čítanie s porozumením cez porozumenie jednotlivých termínov 
a vzťahov medzi nimi,

 nahrádza písanie súvislých poznámok (za predpokladu správneho 
osvojenia si aplikácie danej metódy). 



Téma: Sova lesná
Toto viem: Chcel/-a by som 

vedieť: Naučil/-a som sa:
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Priestor na otázky

?
??

?



CINQUAIN
PÄŤLÍSTOK, HRÍBIK, REBRÍK 

 Učí žiakov zručnosti zhrnúť informácie, zaznamenať myšlienky, pocity, 
presvedčenia do niekoľkých slov.

 Opisuje alebo reflektuje tému – výsledná forma je „päťveršová báseň.“

 Slúži ako diagnostický prostriedok žiakovho porozumenia alebo 
ako prostriedok tvorivého písania vlastných myšlienok k téme.

Žiaci pri jej písaní dodržiavajú dané pravidlá...



PRAVIDLÁ
1. riadok: 1 podstatné meno – vyjadrenie témy jedným slovom  

2. riadok: 2 prídavné mená – opis témy

3. riadok: 3 slovesá – činnosť, vyjadrenie dejovej zložky témy

4. riadok: 4 slová – emocionálny vzťah k téme, ucelená veta 

5. riadok: 1 podstatné meno – zhrnutie témy, synonymum



 podporuje aktívne učenie,

 rozvíja kritické myslenie,

 aplikuje edukáciu ako syntézu vedomostí,

 využíva prepájanie medzipredmetových vzťahov,

 napomáha pri osvojovaní si nových pojmov,

 pomáha pri ústnej odpovedi žiaka,

 učí vyjadrovať sa stručne, jasne a k veci.

VÝHODY POUŽÍVANIA METÓDY 
CINQUAIN
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koleso

ozubené okrúhle

otáča sa pohybuje sa mení smer

Rozhýbe všetko okolo seba.

súkolesie



KOLESO

ozubené okrúhle

pohybuje saotáča sa mení smer

Rozhýbe okolo seba.všetko

SÚKOLESIE
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srdce

Srdce zabezpečuje 
prúdenie krvi cievami 

v našom tele.



SQ3R
SURVEY,  QUESTION,  

READ,  RECITE AND REVIEW
1. POZERAJ (SURVEY)

• žiak si urobí prehľad o téme - nadpis, podnadpisy, obrázky...

2. PÝTAJ SA (QUESTION)
• žiak tvorí otázky len podľa nadpisu.

3. ČÍTAJ (READ)
• žiak si prečíta informácie z učebného textu, 
• hľadá odpovede na svoje otázky.

4. ODPOVEDZ (RECITE)
• žiak na základe textu odpovedá na vytvorené otázky,
• prerozpráva text vlastnými slovami.

5. ZOPAKUJ (REVIEW)
• žiak odpovedá na otázky bez použitia učebného textu, sumarizácia...



VÝHODY POUŽÍVANIA METÓDY SQ3R

 rozvíja efektívne učenie,

 rozvíja kritické myslenie,

 pomáha pri tvorení poznámok, 

 nabáda žiakov vrátiť sa k textu niekoľkokrát 

a pozerať sa na text z rôznych uhlov pohľadu.
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Téma: PLAZY
Otázky podľa nadpisu: Odpovede na otázky:



STRATÉGIA  3 – 2 – 1 

Žiak vyhodnocuje získané informácie v nasledujúcich krokoch:

3 – Vyhľadá tri informácie, ktoré považuje za dôležité.

2 – Vypíše dve informácie, ktoré ho zaujali 
(nové informácie alebo inak prezentované).

1 – Napíše jednu vec, na ktorú v texte nenašiel odpoveď.



3 – 2 – 1 

3 informácie, ktoré sa nachádzali 
v texte a považuješ ich za dôležité

2 nové informácie, ktoré ťa zaujali

1 vec, na ktorú si v texte nenašiel/-la 
odpoveď
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PRIHLÁSIŤ SA NA ĎALŠIE
Online SEMINÁRE 

MOŽETE NA WEBE.
Záznamy z našich 
online seminárov 

nájdete na YouTube.



Ďakujeme za pozornosť! 

Použité zdroje:
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/16_ops_borovska_jana_-_rozvoj_citatelskej_gramotnosti_inovativnymi_metodami.pdf
https://1atestacna.files.wordpress.com/2012/04/metakognitivne-strategie-rozvijajuce-procesy-ucenia-sa-ziakov.pdf  
https://is.muni.cz/th/n1nk3/Diplomova_praca.pdf
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