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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová: príroda 

 

 

Vyhodnotenie pozorovania zmien v prírode 

 

 

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

 

1. Diskusia učiteľov 

2. Aktuality – prezentácia 3D tlačiarne 

3. Prvouka 

 

1. Diskusia 

 

Téma: Zmeny v prírode, súvisí s pravidelne sa opakujúcimi rytmami v prírode. Premeny prírody 

najlepšie pozorujeme s premenami ročných období a ich typickými znakmi. Deti majú možnosť 

prostredníctvom názorného obrázkového materiálu i priameho pozorovania vnímať zmeny v prírode 

dejúce sa v priebehu roka, sledovať krásu a rôznorodosť, ktoré jednotlivé ročné obdobia ponúkajú. 

Deti sa zahrajú na malých bádateľov a prírodovedcov. Pomocou bádateľských aktivít objavia deti 

zákonitosti prírodných javov.  
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1. http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/domain/zsibrezolupy/files/rks/styri-rocne-obdobia.pdf 

 

2. Veselá kniha pre predškolákov, MATYS Bratislava, 2006, ISBN 978-80-8088-212-9   

 

 

3. https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/senselova_3.pdf 

 

Publikácia je zameraná na edukačné aktivity s jesennou tematikou. Je určená pre detičky z materskej 

školy, no možno ju využiť v nultom a prvom ročníku ZŠ.   

13. Závery a odporúčania: 
Učitelia na hodinách prírodovedy a prvouky vypracujú pracovné listy, ktoré budú vyhodnotené na 

ďalšom stretnutí klubu. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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