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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Zasadnutie pedagogického klubu – Prírodovedná gramotnosť (PdK- PG): Príroda okolo nás  ( PON):           

- oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou 

Tretie stretnutie:  

Didaktické hry  

Závery a odporúčania:  

Žiaci získavajú vedomosti a skúsenosti pri rozvíjaní prírodovedných vedomostí. Rozvíjajú schopnosti 

spolupracovať, tímovú prácu a medziľudské vzťahy. Dôležitou súčasťou je podpora pozitívneho 

vzťahu k prírode a tiež podpora pozitívnej klímy v triede. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie sa s plánom práce a obsahovou náplňou pedagogického klubu 

3. Hlavná téma: Didaktické hry 

4. Diskusia  

5. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia  

 

Koordinátor pedagogického klubu Príroda okolo nás privítal prítomných na zasadnutí. Po privítaní 

oboznámil prítomných s témou zasadnutia a obsahovou náplňou plánu práce. Prítomní učitelia 

diskutovali a prebehli rôzne nápady. Najpoužívanejšie didaktické hry: 

1. Hádaj kto som. Jedno dieťa vie čo je napríklad rastlinka alebo zvieratko a ostatné deti hádajú 

čo presne predstavuje. 

2. Pošli to ďalej- tvorivé písanie. Žiaci v skupinách vymýšľajú vtipný príbeh s použitím pojmov 

z biológie, fyziky, chémie alebo geografie. Každý žiak napíše jednu vetu, v ktorej použije 

vybrané slovo a pošle papier susedovi. Hra pokračuje, kým sa neminú príslušné pojmy. 

Potom skupiny svoje príbehy prečítajú. Hru môžeme realizovať aj v PC, kde deti text doplnia 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
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vhodnými obrázkami a vložia do prezentácie.  

3. Ihla a niť. Pomôckou je penová lopta, ktorá predstavuje ihlu. Cieľom je zveľaďovať slovnú 

zásobu a tvorbu viet. Ja poviem prvé slovo a podám ju prvému dieťaťu, ktoré doplní k nemu 

ďalšie. Vznikajú veľmi vtipné, veselé a zábavné vety. Využívame v rámci psychohygieny a 

oživenia vyučovania. 

4. BINGO. Vybrané slová v tabuľke (3x3, 4x4). Učiteľ ich približuje opisom ( prírodné liečivá 

na čaj – žiak vyčiarkne bylina). Bingo vzniká pri vyškrtnutí slov v riadku, stĺpci, diagonálne. 

Žiak, ktorý skríkne BINGO, vyhráva. 

5. Tajničky, doplňovačky s využívaním IKT. 

6. Pexeso 

 

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PdK PG: PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a 

prakticky využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli 

odporúčania na tému ďalšieho zasadnutia-  Skupinové vyučovanie. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  
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Názov projektu:  Tvorivé čítanie a  prírodné vedy ako nástroj  rozvoja 

kompetencií  žiakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Príroda okolo nás  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou školou  Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 10.01.2022 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


