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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová: 

Pozorovanie prírody 

Aktivity v ŠkVP 

Pracovné listy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

1. Otvorenie klubu pedagogických zamestnancov 

2. Kontrola opatrení z predchádzajúceho stretnutia 

3. Diskusia členov o uplynulých aktivitách v ŠkVP, vyhodnotenie pozorovania zmien v prírode  

4. Aktivity a hry na matematickú gramotnosť  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

K bodu 1 

Pani učiteľka Nálevanková privítala členov pedagogického klubu. 

 

K bodu 2 

Členovia klubu si prešli opatrenia z predchádzajúceho stretnutia a ich plnenie.  

 

K bodu 3 

- Pozorovanie a počúvanie zvukov vtákov v lese 

- Pozorovanie a diskusia o hmyze (včely, mravce, motýle, ...)   

- Rozhovor o zvieratách, rastlinách v národných parkoch na Slovensku 

- Skladanie obrázkov jednotlivých zvierat (puzzle) 

- Vyfarbovanie zvierat pomocou čísel 

- Počítanie jednotlivých rastlín jedného druhu v okolí ubytovne v ŠkVP 

- Jarné kvety a ich využitie 

- Matematické bingo 

- Stopy zvierat 

- Pozorovanie premien prírody v jarných mesiacoch – rastliny, živočíchy  

- Skladanie tangramov 

 

K bodu 4 

 Všetci členovia si pripravili aktivity, ktoré sú zamerané na matematickú gramotnosť. Obsahom sú 

pracovné listy pre prvý až štvrtý ročník.  

 

K bodu 5 

V diskusii sa nik nevyjadril. 

 

K bodu 6 

Poďakovanie všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vypracovanie správy o činnosti PK. 

 

Diskusia o možných aktivitách v rámci matematicko-prírodovedných predmetov o pozorovaní 

v prírode. Príprava pracovných listov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


