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AITEC, s. r. o.              
Ráztočná 19
821 07  Bratislava

http://www.aitec.sk/


 Čo by sme mali vedieť o prírodovede?

 Charakteristika predmetu PRÍRODOVEDA

 Cieľ predmetu PRÍRODOVEDA

 Objavujeme, skúmame... a tak spoznávame prírodovedu

 Prestávka 



 iŠVP (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – ISCED 1, 2015) 
stanovuje výkony a obsah vyučovacieho predmetu 
PRÍRODOVEDA. 

 Vychádza z učebného predmetu PRÍRODOVEDA –
vzdelávacia oblasť Človek a príroda.

 Rešpektuje súčasné poznatky didaktiky primárneho 
vzdelávania z prírodovednej oblasti.



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




 Postupné systematizovanie poznatkov o prírode –
rozvoj pozorovacích a kategorizačných spôsobilostí.

 Rozširovanie poznania – skúmanie fungovania vybraných 
prírodných javov.

 Rozvoj spôsobilostí potrebných na objektívne skúmanie 
sveta.

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


 Vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych 
zdrojov.

 Vyjadrovanie aktuálneho poznania, diskusia, vysvetlenie 
pozorovaných skutočností.

 Skúmanie situácií a javov.

 Tvorba nových poznatkov vlastnou bádateľskou 
činnosťou.

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


PRÍRODOVEDA 
vedie žiakov k:  premýšľaniu

 skúmaniu

 hľadaniu informácií

 zvažovaniu

 usudzovaniu

 tvorbe záverov

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




Rozvoj všetkých zložiek prírodovednej 
gramotnosti vo vzájomnej súčinnosti:

 žiacke aktuálne poznanie –
prírodovedné pojmy, koncepty

 poznávacie procesy žiaka –
induktívne poznávanie žiaka

 špecifické prírodovedné postoje –
uvedomelé využívanie 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


 iŠVP, rok 2015

 splnenie cieľov 
a vzdelávacieho štandardu 

 učivo = požiadavky iŠVP,
obsahový a výkonový štandard

 stavia na vedomostiach a poznatkoch,  
ktoré si žiak osvojil v 1., 2. a 3. ročníku



1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



Učivo = vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

 Človek

 Neživá príroda                         
a skúmanie prírodných javov

 Prírodné spoločenstvá



Výhody pracovnej učebnice

 učebnica + pracovný zošit  efektívna práca

 ľahšia manipulácia  rýchla orientácia

 nové informácie

 priame zaznamenávanie

 tvorba poznámok

 poznatky



 objavovanie, 
pátranie

 úlohy 
konvergentného typu

 autorky = 
učiteľky 1. stupňa

 výskumné, 
bádateľské aktivity

 úlohy 
divergentného typu





1. Pátrame po neživej prírode 
a prírodných javoch

2. Pátrame po tom,              
ako funguje ľudské telo

3. Pátrame po stopách 
prírodných spoločenstiev

4. ročník = tri tematické okruhy



Zhrnutie učiva
Základné učivo

Základná úloha



Dlhodobé pozorovanie a sebahodnotenie

Múdrosti detektívov

Viem aj toto?



Cieľové kompetencie

Výskumné a bádateľské aktivity



Detektívna encyklopédia



Opakovanie na začiatku školského roka



Opakovanie na konci tematického okruhu



Opakovanie na konci školského roka

AKTIVITA .



RYBIČKY .





Zameranie úloh:

 evokácia učiva = 
hádanky, motivačné úlohy

 vysvetlenie učiva = zápisník 
detektívov, cielené pozorovanie 

obrázkov, klasifikácia

 realizácia jednoduchých výskumných 
aktivít = premýšľanie, tvorba poznania 

induktívnym spôsobom

 precvičovanie učiva = klasifikácia, 
triedenie, overovanie výskumnými 

aktivitami, krížovky, smerovky, bludiská...



Zameranie úloh:

 zopakovanie učiva = opakovanie 
na začiatku školského roka, na konci tematických 

okruhov, na konci školského roka

 frontálna, samostatná, 
skupinová práca

 tvorba odpovede = doplň, nakresli...

 voľná tvorba odpovede = 
vyber, priraď, usporiadaj, napíš...

 sebahodnotenie, produkčné 
úlohy, doplnkové úlohy





 Vesmír

 Magnet

 Kompas
 Jednoduché stroje

 Páka

 Ozubené koleso



Realizácia jednoduchých 
výskumných aktivít

Strana 5, úloha 4



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
1. Zistiť, ktoré predmety magnet priťahuje. 
2. Overiť, či magnet priťahuje všetky 

kovové predmety.

1

Strana 5, úloha 4



 magnet
 plastové pravítko
 guma
 ceruzka
 mince (5 centov, 10 centov, 50 centov, 1 euro)...

POMÔCKY



POSTUP

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



POZOROVANIE



VYHODNOTENIE

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. 
Magnet priťahoval tieto predmety:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Magnet priťahuje/nepriťahuje všetky kovové predmety. 



Strana 7, úloha 2, 3

Realizácia jednoduchých 
výskumných aktivít

UKÁŽKA Z  DISKU .



VIDEO  SPUSTI 
KLIKNUTÍM  

NA  OBRÁZOK



VIDEO  SPUSTI 
KLIKNUTÍM  

NA  OBRÁZOK



Strana 23, úloha 5

Realizácia jednoduchých 
výskumných aktivít

UKÁŽKA Z  DISKU .



O  MESIACI



OKOLO  ZEME OBIEHA  
MESIAC.  MESIAC JE  

PRIRODZENÁ   DRUŽICA 
(PRÍRODNÉ  VESMÍRNE  

TELESO)  ZEME.





PREDPOKLADÁ  SA,  
ŽE  MESIAC JE  ÚLOMOK  ZEME,  

KTORÝ  SA  Z  NEJ  ODLOMIL  
PO  DOPADE  ASTEROIDU.  







MESIAC  NESVIETI,  
LEN  ODRÁŽA  SVETLO,  
KTORÉ  NAŇ  DOPADÁ  

ZO  SLNKA. 







PRI  POZOROVANÍ  MESIACA
ZO  ZEME PRECHÁDZA  MESIAC
POSTUPNE  VŠETKÝMI  FÁZAMI,  

KTORÉ  NAZÝVAME  PODĽA  TOHO,  
AKÚ  VEĽKÚ  ČASŤ  OSVETLENÉHO  

POVRCHU  MESIACA VIDÍME.   



MESIAC VIDNO  
NA  OBLOHE  ČASTO  

AJ  POČAS  DŇA.

MÔŽE  SA  NACHÁDZAŤ  
V  RÔZNYCH  FÁZACH,  

NAPRÍKLAD  NOV,  
DORASTÁ,  SPLN,  CÚVA.



NOV

SPLN
DORASTÁ

CÚVA



VIDEO  SPUSTI 
KLIKNUTÍM  

NA  OBRÁZOK



1. ročník 2. ročník 4. ročník3. ročník



Strana 36, úloha 3

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

UKÁŽKA Z  DISKU .



VIDEO  SPUSTI 
KLIKNUTÍM  

NA  OBRÁZOK



1. ročník 2. ročník 4. ročník3. ročník



 Obehová sústava. Srdce



Strana 56

Zápisník detektívov



Zápisník detektívov

 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 Zápisníku detektívov 
sa používajú tri značky:

 Žiaci si môžu spoločne s pedagógom zaviesť vlastné 
značky. 

 Počas samostatného čítania textu 
v Zápisníku detektívov si žiaci ku každej prečítanej 
informácii zakreslia značku.



 Značky slúžia len na spätnú väzbu žiakom, 
nehodnotíme ich, ani nekontrolujeme. 

 Vedieme žiakov k čítaniu s porozumením 
a uvažovaniu o každej informácii v texte.

 Informácie a poznatky v Zápisníku detektívov žiaci                      
po prebratí danej témy nemusia ovládať naspamäť, 
pretože vzdelávacie štandardy príslušného predmetu 
nie je možné plniť jednoduchým 
memorovaním informácií. 



1. ročník
2. ročník

4. ročník
3. ročník



Strana 58

Moje poznámky



Moje poznámky

 Rubrika Moje poznámky  
priamo nadväzuje                     
na Zápisník detektívov.

 Spravidla sa nachádza             
na konci každej témy.

 Rubrika prepája všetky ročníky.

 Pripravuje žiakov do 5. ročníka. 

AKTIVITA .



SPOJME  NAŠE  TELÁ .



1. ročník
2. ročník

3. ročník
4. ročník



 Živočíchy sp. polí

 Spoločenstvo polí

 Prírodné spoločenstvá

 Rastliny lesného sp.

 Chránené rastliny a živočíchy

 Živočíchy vodného sp. žijúce pri vode



Strana 76, 77





Strana 78, 79



AKTIVITA .



FOTOGRAF  .



Strana 81

Múdrosti detektívov



Múdrosti detektívov

 Jednoduchý typ encyklopédie.

 Nadštandardné informácie.

 Prehlbovanie učiva a jeho ďalší 
rozvoj.

 Ďalšia práca s daným učivom.

 Možnosť zaujať zvedavejšie, 
nadanejšie deti.

 Impulz na získavanie        
ďalších informácií.



Strana 106, 107



Strana 108, 109



Strana 111

Detektívna encyklopédia



Detektívna encyklopédia

 Zaujímavosti a rozširujúce 
informácie z prebraných tém.

 Nad rámec predpísaného 
obsahu učiva.

 Rubrika motivujúca žiakov      
v ďalšom vzdelávaní               
a získavaní vedomostí.

 Využitie pri časovej rezerve. 

 Východiskový materiál         
na projekty.

AKTIVITA .



BITKA  VEDOMOSTÍ  .



 Návrh na TVVP

 Metodické komentáre

 Návrhy príprav

 aitec offline



http://www.aitec.sk/

