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 Čo by sme mali vedieť o prírodovede

 Charakteristika predmetu PRÍRODOVEDA

 Cieľ predmetu PRÍRODOVEDA

 Objavujeme, skúmame..., a tak spoznávame prírodovedu –

PRACOVNÁ  UČEBNICA

 Prestávka 



 iŠVP (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – ISCED 1, 2015) 

stanovuje výkony a obsah vyučovacieho predmetu 

PRÍRODOVEDA. 

 Vychádza z učebného predmetu PRÍRODOVEDA –

vzdelávacia oblasť prírodovedného vzdelávania.

 Rešpektuje súčasné poznatky didaktiky primárneho 

vzdelávania z prírodovednej oblasti.





 Postupné systematizovanie poznatkov o prírode –

rozvoj pozorovacích a kategorizačných spôsobilostí.

 Rozširovanie poznania – skúmanie fungovania vybraných 

prírodných javov.

 Rozvoj spôsobilostí potrebných na objektívne skúmanie 

sveta.



 Vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych 

zdrojov.

 Vyjadrovanie aktuálneho poznania, diskusia, vysvetlenie 

pozorovaných skutočností.

 Skúmanie situácií a javov.

 Tvorba nových poznatkov vlastnou bádateľskou činnosťou.



 Prírodoveda vedie žiakov k:

 premýšľaniu, 

 skúmaniu, 

 hľadaniu informácií, 

 zvažovaniu, 

 usudzovaniu, 

 tvorbe záverov.





 Rozvoj všetkých zložiek prírodovednej gramotnosti         

vo vzájomnej súčinnosti:

 žiacke aktuálne poznanie – prírodovedné pojmy, 

koncepty,

 poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych 

a tvorbe nových prírodovedných poznatkov – induktívne 

poznávanie žiaka,

 špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka                

k uvedomelému využívaniu vedomostí.

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/prirodoveda_pv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/prirodoveda_pv_2014.pdf


 Spracovaná podľa iŠVP platného 

od septembra 2015.

 Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho 

štandardu.

 Obsahuje učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky 

stanovené iŠVP – obsahový a výkonový štandard.

 Víťaz verejnej súťaže MŠVVaŠ SR z roku 2017.



 Stavia na vedomostiach a poznatkoch, 

ktoré si žiak osvojil v prvom a druhom 

ročníku.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



 Učivo zhŕňa vzdelávaciu oblasť Človek a príroda –

 Rastliny a huby,

 Živočíchy,

 Človek,

 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov.



 Výhody pracovnej učebnice:

 kombinácia učebnice a pracovného zošita,

 efektívna práca, manipulácia, ľahšia orientácia,

 získavanie nových informácií a poznatkov,

 priame zaznamenávanie kresbou, prostredníctvom 

symbolov, písmom...,

 práca s textom vedúca k samostatnej 

tvorbe poznámok,



 autorky z učiteľskej praxe, 

 sprostredkovanie učiva formou zážitku, 

 výskumné a bádateľské aktivity – rozvoj spôsobilosti vedeckej 

práce,

 objavovanie, pátranie a aktívna manipulácia s materiálmi        

z bežného života,

 inovatívne metódy vzdelávania,

 úlohy konvergentného a divergentného typu.



 Jednotlivé témy v 3. ročníku sú spracované do štyroch 

tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené.

1. Objavujeme neživú prírodu 

a skúmame prírodné javy
2. Objavujeme ľudské telo 3. Objavujeme živočíchy 4. Objavujeme rastliny a huby



Názov tematického okruhu

Názov témy

Označenie základnej úlohy

Číslo strany



Sprievodné postavičky

Zhrnutie učiva

Základné učivo

Cieľové kompetencie



Výskumné a bádateľské aktivity



Viem aj toto?

Dlhodobé pozorovanie a sebahodnotenie



Opakovanie na konci tematického okruhu

AKTIVITA .





 Úlohy sú zamerané na: 

 evokáciu učiva – hádanky, motivačné úlohy;

 vysvetlenie učiva – Palubný denník, pojmové mapy, 

cielené pozorovanie obrázkov, klasifikácia (triedenie);

 vedenie žiakov k premýšľaniu a tvorbe poznania 

induktívnym spôsobom – realizácia jednoduchých 

výskumných aktivít;

 precvičenie učiva – klasifikácia (triedenie), overovanie 

výskumnými aktivitami, krížovky, rébusy, bludiská;



 zopakovanie učiva –

opakovanie na konci tematických okruhov;

 frontálnu, samostatnú, skupinovú prácu;

 tvorbu odpovede – doplň, nakresli;

 voľnú tvorbu odpovede – vyber, priraď, usporiadaj, napíš;

 sebahodnotenie, produkčné úlohy, doplnkové úlohy.



Realizácia jednoduchých 

výskumných aktivít



Realizácia jednoduchých 

výskumných aktivít

 Výzva na pozorovanie.

 Tvorba predpokladu.

 Návrh postupu a pomôcok.

 Realizácia výskumnej činnosti.

 Tvorba záveru. 

(porovnanie predpokladu so skutočnosťou)

UKÁŽKA Z  DISKU .



CIEĽ
Vytvoriť situáciu podobnú tej, 

pri ktorej vzniká hmla a dážď.

1

POZOR! HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU!

Strana 7, úloha 2



 priehľadná sklenená nádoba   

 sklenený tanier 

 vriaca voda

 kocky ľadu  

POMÔCKY



1. Do sklenenej nádoby opatrne nalej vriacu vodu.

2. Na nádobu s vodou polož vychladený tanier.

3. Na tanier polož kocky ľadu.

4. Pozoruj, čo sa deje v sklenenej nádobe.

POSTUP



VIDEO  SPUSTI 
KLIKNUTÍM  

NA  OBRÁZOK





Jednoduché výskumné aktivity
Metóda využitia rozhovoru postáv



 Položená otázka k situácii.

 K situácii sa vyjadrujú viaceré 

osoby.

 Osoby vyjadrujú rôzne názory, 

poskytujú odpovede formou 

dialógu – vznik konfliktov.

 Jeden z názorov je vždy vedecky 

prijateľný. 

 Žiak sa musí k odpovedi 

„dopracovať“ vlastnou 

poznávacou činnosťou.

Jednoduché výskumné aktivity
Metóda využitia rozhovoru postáv

NAŽIVO .



Prečo ľudia potrebujú vedieť, že z neplávajúcich 

predmetov možno niekedy urobiť plávajúce?

Prečo sa žiaci majú učiť, že z neplávajúcich 

predmetov možno niekedy urobiť plávajúce?



„Ak človek premýšľa, môže na niečo prísť.“

(Juraj Antal)



Palubný denník



Palubný denník

 Prináša nové informácie 

a poznatky. 

 Zhŕňa prebraté učivo. 

 Podporuje čítanie

s porozumením. 

 Učí žiakov hodnotiť text, 

uvažovať o ňom a stáva sa 

odrazovým mostíkom 

pre diskusiu.



 Na označenie informácií v Palubnom denníku sa používajú 

tri značky:

 Žiaci si môžu spoločne s pedagógom zaviesť vlastné značky. 

 Počas samostatného čítania textu v Palubnom denníku 

si žiaci ku každej prečítanej informácii zakreslia značku.

 Značky slúžia len na spätnú väzbu žiakom, nehodnotíme ich,

ani nekontrolujeme, ku ktorým informáciám boli zaznačené. 

 Prostredníctvom používania takýchto značiek vedieme

žiakov k tomu, aby sa naučili čítať s porozumením 

a uvažovali o každej informácii v texte.



 Informácie a poznatky v Palubnom denníku žiaci                      

po prebratí príslušnej danej témy nemusia ovládať naspamäť, 

pretože vzdelávacie štandardy príslušného predmetu nie je 

možné plniť jednoduchým memorovaním informácií. 



Moje poznámky



Moje poznámky

 Rubrika Moje poznámky 

priamo nadväzuje              

na Palubný denník.

 Spravidla sa nachádza      

na konci každej témy.

 Rubrika prepájajúca všetky 

ročníky.

UKÁŽKA  Z  DISKU .       

AKTIVITA .       





VERONIKA .





AKTIVITA .
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INDÍCIE:

2.   bezstavovec

1. les, lúka, záhrada

6.   znáša vajíčka

3.   dva páry tykadiel

4.   dýcha pľúcami

5.   živí sa zelenými rastlinami, opadaným ovocím

7.   má ulitu



INDÍCIE:

2. obojživelník

1. voda, les, vlhké lúky

6. zvukové mechúriky

3. široké ploské telo bez chvosta

4. plávacia blana

5. živí sa hmyzom vymrštením jazyka

7. skáče až dva metre do diaľky





UKÁŽKA  Z  DISKU .       

AKTIVITA .       



VÝZNAM  

PŠENICE  OZIMNEJ



POROZPRÁVAJ  PODĽA  

OBRÁZKOV,  AKO  ČLOVEK  

VYUŽÍVA  POĽNÚ  PLODINU  

PŠENICU  OZIMNÚ.



















SPOLOČNE  DISKUTUJTE  O  TOM,  

ČI  JE  DÔLEŽITÉ  

PESTOVAŤ  POĽNÉ  PLODINY.  
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B

C

D
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A
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1 2 3 4



 Metodické komentáre

 Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán

 Návrhy na prípravy

 aitec offline





 Jednotlivé témy v 4. ročníku sú spracované 

do troch tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené.

1. Pátrame po neživej prírode 

a prírodných javoch
2. Pátrame po tom, 

ako funguje ľudské telo
3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev









Detektívna encyklopédia



Opakovanie na konci tematického okruhu



Opakovanie



http://www.aitec.sk/



