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Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plan pre voliteľný predmet Prírodoveda
(aktualizovaný pre školský rok 2017/2018)
Stupeň vzdelania:	ISCED 1 – primárne vzdelávanie (podľa platnej zmeny ŠVP – ISCED 1 z mája 2011)
Vzdelávacia oblasť:	Príroda a spoločnosť
Predmet:	Prírodoveda
Učebný materiál:
Učebnica:	ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica(PU); AITEC, 2012, 2013
Súvisiace používané tituly*:	ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk (MMD)k pracovnej učebnici Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ;  AITEC,2012, 2013
Ročník: druhý
Trieda: 
Poznámky: 
Výber konkrétneho Projektu v TVVP je len návrhom, odporúčame zohľadniť schopnosti, ale i záujmy danej skupiny žiakov.
Učiteľ je v úlohe koordinátora, poradcu a pomocníka.
	Prierezové témy sú naznačené, je ich potrebné kombinovať s ostatnými predmetmi. Obsah prierezových tém je väčšinou naznačený v motiváciách úloh pracovnej učebnice.

Počty hodín sú orientačné, nechali sme priestor aj pre potreby opakovania, prípadne utvrdenia určitého celku.
	TVVP je potrebné upraviť podľa aktuálneho školského vzdelávacieho programu; prázdniny podľa aktuálnych  Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2017/2018.


Legenda: Prierezové témy a ich skratky:
		ENV - Environmentálna výchova 
		MDV - Mediálna výchova 
		MUV - Multikultúrna výchova 
		OZO - Ochrana života a zdravia 
		OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 
		RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
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Mes./
Týž.
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Učebnica a súvisiace tituly*
Prierezové témy
IX./1.
Tikajúci domček
Kalendár
Kalendár
Týždeň
Pracovné dni a dni oddychu
Žiak vie, že dni sú usporiadané (okrem mesiacov) aj do týždňov, pričom týždeň má sedem dní. Jednotlivé dni v týždni vie pomenovať. Okrem toho vie, že prvých päť dní je pracovných a sobota a nedeľa sú dni oddychu. Žiak sa orientuje v kalendári tak, že vie, aký deň v týždni je a vie povedať, aký bude deň zajtra, pozajtra, aký bol včera, predvčerom.
PU str. 2-3; MMD – Prezentácia: Tikajúci domček - Kalendár.
OSR
IX./2.






IX./3.

Rok v kalednári
Kalendár
Rok
Mesiace roka
Žiak vie, že rok (365 dní) je rozdelený do dvanástich mesiacov a vie ich vymenovať. Vie, že dni v každom mesiaci sú očíslované a dátum v roku (napríklad narodenín) je určený dvoma údajmi – číslom v mesiaci a mesiacom v roku. Žiak sa orientuje v kalendári tak, že vie, aký je deň v týždni a aký je mesiac.
PU str. 4-5; MMD – Prezentácia: Tikajúci domček – Rok v kalendári.

IX./4.






X./1.
Veterný domček
Vzduch
Vzduch ako plynná látka
Žiak vie, že hmota v plynnom skupenstve je často neviditeľná, aj keď poznáme aj plynné látky, ktoré sú farebné alebo voňavé, a tak ich môžeme vnímať zmyslami. Vie uviesť príklad plynnej látky – vodnú paru a vzduch. Vie, že vzduch vypĺňa priestor.
PU str. 6-7; MMD – Prezentácia -Veterný domček – Vzduch.
ENV
OSR
OZO
X./2.






X./3.

Vietor
Vietor ako pohybujúci sa vzduch
Vznik pohybu vzduchu
Žiak si uvedomuje, že vzduch môže byť pokojný ako voda v pohári, ale keď sa pohybuje je ním možné hýbať vecami. Žiak si uvedomuje, že vietor je pohybujúci sa vzduch. Vie vysvetliť, že čím je pohyb vzduchu rýchlejší, dokáže hýbať s väčšími predmetmi, pri vysvetľovaní používa dôkazy z vlastnej skúsenosti. 
Žiak sa pokúša o vysvetlenie toho, prečo sa hýbe záclona nad radiátorom a dáva si vedomosti do súvislosti s fungovaním teplovzdušného balóna. Jednoduchými overovacími pokusmi zisťuje, že teplý vzduch stúpa hore a vzniká tým prúd vzduchu podobný vetru. Vie, že niektoré živočíchy a rastliny využívajú prúdenie vzduchu.
PU str. 8-9 Príloha str. 39; MMD – Prezentácia -Veterný domček – Vietor.

X./4.






XI./1.
Domček zdravia
Teplo a teplota
Teplo a teplota
Teplomer
Konštrukcia jednoduchého teplomera
Žiak vie, že slnko je zdrojom tepla na zemi. Vie, že okrem slnka vyžarujú teplo aj iné telesá napríklad radiátor, žehlička, žiarovka a vie, že teplo vzniká horením. Vie odhadnúť, či sú predmety chladnejšie, alebo teplejšie ako jeho ruka.Vie, že teplota sa meria teplomerom. Vie skonštruovať jednoduchý teplomer pomocou sklenej fľašky, vody, slamky a plastelíny. Vie, že zahrievaním vody vo fľaške stúpa hladina v slamke a naopak. Stúpanie vody v slamke vysvetľuje tým, že voda sa teplom rozpína.Vie, prečo musíme požívať rôzne typy teplomerov.
PU str. 10-11;MMD – Prezentácia-Domček zdravia -  teplo a teplota.
MDV
OSR
OZO
XI./2.






XI./3.
Domček zdravia
Teplota a choroba
Lekársky teplomer
Žiak vie, že človek potrebuje mať optimálnu teplotu, aby prežil. Vie, že ľudské telo má stálu teplotu, ktorá sa meria lekárskym teplomerom. Vie merať teplotu lekárskym teplomerom. Vie, že niektoré choroby sa prejavujú zvýšením telesnej teploty. Žiak vie, akú vysokú teplotu považujeme za zvýšenú a je prejavom ochorenia organizmu. Vie, že zvýšená teplota je obranný mechanizmus človeka, ktorým bojuje proti ochoreniu.
PU str. 12-13; MMD – Prezentácia- Domček zdravia – Teplota a choroba.
OSR
OZO
XI./4.






XII./1.
Domček zdravia
Zdravie a choroba
Zmeny teploty ľudského tela
Žiak vie, že veľmi vysoká teplota je pre človeka nebezpečná a je potrebné ju znížiť. Vie vysvetliť, ako je možné znížiť vysokú teplotu pri ochorení (ochladenie vodou, zábaly, tabletky). Žiak vie, že človek, ktorému je zima (čo je prejavom toho, že si nedokáže udržať stálu teplotu tela) sa môže zahriať napríklad pohybom. Vie, že telo je možné zahriať aj tým, že ho prikryjeme, oblečieme a tento poznatok vysvetľuje tým, že ľudské telo produkuje teplo a prikrývkou a oblečením zabraňujeme úniku tepla do prostredia. Žiak vie, že telo je možné zahriať aj trením, čo vie demonštrovať šúchaním dlaní a meraním teploty v dlani pred a po vzájomnom šúchaní dlaní.
PU str. 14-15; MMD – Prezentácia-Domček zdravia – Zdravie a choroba.
OSR
OZO
XII./2.






XII./3.
Mokrý domček
Voda
Rozpustnosť a nerozpustnosť látok vo vode
Žiak vie, že voda nie je vždy pitná. Vie, že niektoré látky sa vo vode rozpúšťajú a iné nie. Vie, že rozpúšťaním látka nezmizla, len nie je niektorými zmyslami viditeľná. Snaží sa vysvetliť, čo sa deje s látkami, ktorú sú najskôr viditeľné a potom ich už nie je vidieť (sú rozpustené). Vie, že voda nie je pitná, ak v nej plávajú viditeľné nečistoty, tiež vie, že voda nemusí byť pitná, ak v nej neplávajú viditeľné nečistoty. Vie, že voda sa nachádza všade okolo nás.
PU str. 16-17; MMD – Prezentácia-Mokrý domček – Voda.
ENV
OSR
OZO
I./1.
Mokrý domček
Časová rezerva Zdravá voda
Pitná voda
Žiak vie, že človek potrebuje pre svoj život vodu, ktorá musí byť čistá, hovoríme jej pitná. Vie, že človek musí denne vypiť určité množstvo vody. Vie, ktoré tekutiny sú pre neho najvhodnejšie.
PU str. 18-19; MMD – Prezentácia-Mokrý domček –Zdravá voda.
ENV
OZO
I./2.






I./3.






II./1.
Mokrý domček
Voda a jej znečistenie
Znečistenie vody
Filtrácia
Žiak vie, že človek pre svoj život  potrebuje pitnú vodu. Pozná niektoré zdroje znečistenia vody. Žiak si osvojuje pojem filtrácia. Žiak vie vyrobiť jednoduchú čističku vody. Vlastným skúmaním zisťuje, že látky, ktorú sú vo vode rozpustné prechádzajú aj cez husté filtre.
PU str. 20-21; MMD – Prezentácia-Mokrý domček – Voda a jej znečistenie.
ENV
OSR
OZO 
II./2.






II./3.
Domček rastlín
Plody
Rastlinné plody
Tvar a funkcia rastlinného plodu
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po opelení, obsahuje semeno, z ktorého vzniká rastlina. Jednoducho vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov. Detailným pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené semená a zamýšľa sa nad funkciou plodov, diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou učiteľa vyhľadáva informácie v sekundárnych zdrojoch. Vie, že poznáme zrelé i nezrelé plody a vysvetľuje zrelosť na rôznych príkladoch z bežného života (jablká, paradajky, jahody.) Vie, že len zrelé plody obsahujú semená, ktoré vyklíčia. Chápe, že aj semená musia dozrieť.
PU str. 22-23; MMD – Prezentácia-Domček rastlín – Plody.
ENV
OSR
OZO 
II./4.






III./1.
Domček rastlín
Klíčenie semien
Podmienky klíčenia semien: teplo, voda, vzduch
Klíčivosť semien
Žiak vie, že zrelým semenám treba poskytnúť dostatok vhodných podmienok na to, aby vyklíčili. Žiak vlastnou výskumnou činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, že semeno nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo, vodu a vzduch. Vie, že čas za ktorý vyklíčia rôzne druhy semien je rôzny. Vie pozorovať klíčenie rôznych druhov semien, viesť si záznamy z pozorovania a vytvoriť záver.
PU str. 24-25; MMD – Prezentácia-Domček rastlín – Klíčenie semien.
ENV
OSR
III./2.
Domček rastlín
Klíčenie semien




III./3.
Domček rastlín
Semená a plody
Rastlinné plody
Klíčivosť semien
Žiak vie zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré vznikli z kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, že nezrelé a poškodené semená nevyklíčia. Samostatne vie navrhovať rôzne spôsoby poškodení a sleduje ich efekt na proces klíčenia (semená upravené varom, rozkrojené, rozdrvené, uložené na dlhšiu dobu do slanej vody a podobne).
PU str. 26-27; MMD – Prezentácia-Domček rastlín – Semená a plody.
ENV
III./4.






IV./1.
Domček rastlín
Les
Rastlinná stonka
Tvar a funkcia stonky
Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou. Dokáže rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným pozorovaním zistiť, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú.
PU str. 28-29; 
Prílohy str. 39; MMD – Prezentácia-Domček rastlín – Les.
ENV
OSR
IV./2.






IV./3.
Domček rastlín
Byliny a kry
Liečivé rastliny
Najznámejšie liečivé rastliny a ich spôsob využitia
Zbieranie a uskladňovanie liečivých rastlín
Žiak vie vysvetliť význam liečivých rastlín pre človeka. Vo vysvetlení zdôrazňuje to, že rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť zranenia a ochorenia. Vie, že rôzne rastliny majú rôzny účinok, používajú sa na rôzne účely. Rozpoznáva najčastejšie používané liečivé byliny a pomenováva ich rodovými menami: repík lekársky, lipa malolistá, materina dúška, ruža šípová a skorocel kopijovitý. Vie, kde je možné rastliny nájsť a podľa ktorých znakov je možné ich rozpoznať. Pracuje s atlasom rastlín a samostatne zisťuje, na čo sa liečivá bylina používa. Zisťuje, kde v okolí školy a bydliska sa nachádzajú uvedené liečivé byliny. Žiak vie, že liečivé účinky môžu mať rôzne časti rastlín – korene, listy, kvety, plody. Na príklade repíka, lipy, ruže šípovej a skorocelu vie vysvetliť, ktoré časti rastlín sa zbierajú. 
Žiak si uvedomuje, že je nebezpečné zbierať rastliny, ktoré nepoznáme, lebo poznáme aj jedovaté rastliny, ktoré môžu spôsobiť otravu až smrť. Žiak vie opísať postup, ako je potrebné rastliny sušiť a uskladňovať.
PU str. 30-31
Prílohy str. 39; MMD – Prezentácia- Domček rastlín – Byliny a kry.
ENV
OSR
IV./4.






V./1.
Domček rastlín
Byliny a kry
Rastlinné listy
Tvar a funkcia listov
Žiak vie, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku a odlišujú sa kôrou. Vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré znaky, ktorými sa listovými čepeľami vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané znaky primerane opísať. Žiak vie jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili väčšie množstvo svetla. Poznatok vie využiť pri objasňovaní pozorovaných javov, napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo.
PU str. 32-33; MMD – Prezentácia-Domček rastlín – Stromy.
ENV
OSR
V./2.






V./3.
Usilovný domček
Byliny a kry
Živočíšne spoločenstvá
Včely ako spoločenský hmyz
Spôsob života spoločenstva
Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie jednoducho vysvetliť význam tohto zhlukovania. Žiak vie, že k živočíchom patria aj drobné organizmy, napríklad hmyz. Žiak vie, že niektoré druhy hmyzu vytvárajú spoločenstvá, napríklad mravce a včely. Vie vysvetliť, aký význam má pre tieto živočíchy tvorba spoločenstiev. Žiak vie opísať spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre včelej rodiny – rozpoznáva matku, trúda a robotnicu. Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre včely prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o spôsobe života včiel v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch.
PU str. 34-35
MP; MMD – Prezentácia-Usilovný domček – Ako žijú včely.
ENV
OSR
OZO
V./4.






VI./1.
Usilovný domček
Ako žijú mravce
Mravce ako spoločenský hmyz 
Spôsob života spoločenstva 
Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre mraveniska a o jednotlivých kastách mravcov. Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre mravce prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o spôsobe života rôznych druhov mravcov v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch.
PU str. 36-37
Prílohy str. 39
MP; MMD – Prezentácia-Usilovný domček – Ako žijú mravce.
ENV
OSR
VI./2.






VI./3.
Opakovanie
PU str. 38
Hra (vnútorná strana obálky)
ENV
VI./4.





