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Definícia prírodovednej gramotnosti
(OECD)

Prírodovedná gramotnosť je schopnosť

používať vedecké poznatky identifikovať otázky vyvodzovať dôkazmi podložené 
závery 

pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom nastali v dôsledku ľudskej aktivity



Výsledky testovania žiakov základnej školy

 cieľ testovania realizovaného Štátnou školskou inšpekciou v školskom roku 2019/2020: zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií

žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

 dosiahnutá úroveň v teste (priemerná úspešnosť žiakov 50,6 %) bola podmienená vzťahom žiakov k prírodovedným

predmetom (zistenia z dotazníka pre žiakov) - žiaci, ktorí uviedli, že prírodovedné predmety patria medzi ich obľúbené, dosiahli

v teste nadpriemerné výsledky.

 možnosti ovplyvňovania dosahovanej úrovne (zistenia z dotazníkov pre žiakov a učiteľov):

vzťah žiakov          

k predmetom

metódy a formy 

práce                    

na vyučovaní 

(objavovanie, 

bádanie, 

skúmanie)

rozvíjanie špecifických 

a univerzálnych 

profesijných kompetencií 

učiteľov prírodovedných 

predmetov 

dosiahnutá 

úroveň žiakov



Prírodovedné vzdelávanie na primárnom stupni základnej školy

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti 

žiakov  na 1. stupni základnej školy 

prvouka

1. a 2. ročník

(vzdelávacia oblasť 

Človek a príroda)

prírodoveda

3. a 4. ročník

- žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy)

- poznávacie procesy žiaka (induktívne poznávanie)

- špecifické prírodovedné postoje (uvedomelé využívanie 

vedomostí)



Zistenia ŠŠI z vyučovania predmetov prvouka a prírodoveda

Väčšina žiakov pri pokusoch

vykonávala rozbor informácií

na jednotlivé menšie prvky,

dokázala primerane popísať

pozorované javy, ale iba

niektorí vedeli vyhodnocovať

informácie na základe kritérií,

ostatní boli v pozícii pasívnych

pozorovateľov a prijímateľov

informácií.

Nízky podiel zadávania úloh

a otázok na rozvoj vyšších

myšlienkových procesov,

nesystematické rozvíjanie

kritického myslenia žiakov

neumožňovalo dostatočne

rozvíjať ich poznávacie

kompetencie.

Zvolené stratégie vyučovania

vo veľmi malej miere

podporovali iniciatívnosť

žiakov, ako aj navrhovanie,

či používanie ich vlastných

postupov pri plnení úloh.

Menej príležitostí prehĺbiť

svoje sociálne zručnosti,

prezentovať výsledky svojej

činnosti, reflektovať na svoj

výkon, ako i obhájiť

vyjadrený názor, neviedli

v dostatočnej miere

k uvedomovaniu si potreby

ich autonómneho učenia sa.

v malej miere  uplatňované efektívne stratégie vyučovania



Rozvoj prírodovedných spôsobilostí – rozvoj spôsobilosti vedeckej práce

V súvislosti s rozvojom poznania detí mladšieho školského veku sa stretávame s identifikáciou základných spôsobilostí

vedeckej práce:

spôsobilosť pozorovať a komunikovať – sústredené pozorovanie, vnímanie detailov, sledovanie zmien,

porovnávanie, vyjadrovanie názoru, argumentácia, reprodukovanie a prezentovanie informácií, iniciovanie diskusie,

spôsobilosť klasifikovať a merať- triedenie objektov do kategórií na základe kritérií (daných, vlastných), kvalitatívne

aj kvantitatívne meranie výsledkov experimentov,

spôsobilosť interpretovať a tvoriť predpoklady – tvorenie vysvetlení, interpretácia toho, čo sme pozorovali,

klasifikovali, merali, úsilie vysvetliť pozorované, vytváranie odborných odhadov.



 vo vyučovaní prírodovedných predmetov rozvíja základné

spôsobilosti na vedeckú prácu (pozorovanie, meranie,

klasifikovanie, usudzovanie, predpokladanie),

 poskytuje žiakom priestor na pozorovanie javov a

predmetov v prirodzených situáciách,

 vedie žiakov k mysleniu s konkrétnymi a jasnými

predstavami,

 vedie žiakov k získavaniu nových poznatkov vlastnou

bádateľskou činnosťou,

 poskytuje žiakom podnety na premýšľanie, konštruovanie

nových poznatkových štruktúr

 využíva hru, projektové a kooperatívne vyučovanie,

 využíva medzi predmetové vzťahy.

Učiteľ Žiak

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

 vie prírodovedné vedomosti použiť na vysvetlenie

známych situácií, javov,

 vie vyvodiť závery z jednoduchých pozorovaní,

 vie identifikovať prírodovedné problémy,

 vie použiť jednoduché modely alebo stratégie

skúmania,

 vie tvoriť rozhodnutia založené na prírodovedných

poznatkoch.
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Výhody:

umožňuje rozvoj emocionálnej inteligencie žiaka

(nemusí sa primárne sústrediť na vedomosti),

aktivizuje žiaka počas celej vyučovacej hodiny (mení sa

úloha žiaka z pasívnej na aktívnu),

motivácia k skúmaniu, možnosť objavovať,

rozvoj pozorovacích a praktických výskumných

schopností v autentickom prostredí,

prirodzený spôsob motivácie k učeniu (konkrétne

skúsenosti a zážitky veľmi úzko súvisia),

rýchlejšie chápanie prírodných princípov.

Nevýhody:

náročnejšia organizácia,

výber vhodného času a miesta na plnenie plánovaných
aktivít,

dobré poznanie terénu, podmienok,

poučenie a prísne dodržiavanie bezpečnostných

pravidiel v prírode,

limitujúcim faktorom je počasie.

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v exteriéri



SOCIÁLNE

rozvíjanie sociálnych zručností  

pri kooperatívnej práci 

v skupinách

OBČIANSKE 

možnosť vyjadrenia svojho názoru, 

argumentovanie

POZNÁVACIE

vedomosť (opíš..), porozumenie 

(vysvetli..), aplikácia (odôvodni..), 

analýza (zatrieď..), hodnotenie 

(porovnaj, čo sa stane, keď...), syntéza

K CELOŽIVOTNÉMU UČENIU SA

vymieňanie si poznatkov, iniciatíva, 

možnosť vlastných postupov, 

hodnotenie svojej práce a spolupráce                   

so spolužiakmi

KOMPETENCIE

rozvíjané                    

pri aktivitách

KOMUNIKAČNÉ 

uplatňovanie odbornej 

terminológie, reprodukovanie 

informácií vlastnými slovami, 

prezentačné schopnosti



Príklady aktivít

Predmet: Prvouka

Ročník: prvý

Tematický celok: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Téma: Rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody

Organizačná forma: vychádzka - prírodné okolie školy, školská záhrada, školský park

Pomôcky: papierový obal na vajíčka, mäkký papier, voskové farbičky, prírodniny, škatuľa, veľký papier, kartičky s

úlohami

Kognitívny cieľ: Žiak vie vyhľadať a pomenovať živé aj neživé súčasti prírody, roztriediť na základe znakov,

identifikovaných vlastným pozorovaním, prírodniny na živé a neživé.

Afektívny cieľ: Žiak vie, že treba chrániť životné prostredie a prírodu, vie spolupracovať v skupine, dodržiava

pravidlá hry.



pozorovanie, 

vyhľadávanie,

prezentácia

 Každá skupina (3 – 4 žiaci) dostane obal od vajíčok, na ktorom sú nalepené názvy, prípadne obrázky

pokladov (prírodniny), ktoré ako pátracie skupiny majú nájsť (napríklad kamienok, piesok, tráva, kvet, šiška,

mach, drevo, hlina, list, rôzne plody a semená a pod).

 Po splnení úlohy sa všetci zídu na určenom mieste, kde prezentujú výsledky hľadania (čo našli a kde).

poznávanie, 

výmena 

skúseností, 

názorov

 Žiaci porovnávajú tvary a farbu jednotlivých nájdených prírodnín, zapájajú ostatné zmysly a vnímajú

aké zvuky vydávajú, ako voňajú a podobne.

 Priestor na diskusiu (vyjadrovanie ich skúseností s danými prírodninami, poznatkov, názorov).

 Práca v skupinách – hľadanie kritérií na roztriedenie nájdených prírodnín na živé a neživé.

 Prezentovanie výsledkov – žiaci zdôvodňujú zaradenie prírodnín do jednotlivých skupín

(Prečo si to myslíte? Ako ste na to prišli? Čo to dokazuje?).

určovanie 

kritérií, 

triedenie, 

prezentácia, 

argumentácia



 Ukážka vyschnutého listu alebo zvädnutého kvetu:

Čo myslíte, do ktorej skupiny ich zaradíme? Svoj názor odôvodnite – vyvodenie pojmu odumreté časti

živých prírodnín.

 Poobzerajte sa, vidíte aj ďalšie živé, neživé prírodniny? Žiaci pomenúvajú a ukazujú prírodniny okolo

nich (vtáky, zvieratá, človek, voda, Slnko...).

 Učiteľ ukáže na drevenú lavičku (domy, plot, vedro...) a opýta sa, do ktorej skupiny by ju zaradili. Žiaci

svoje odpovede odôvodňujú. Učiteľ odpovede usmerňuje (Ako vznikla lavička? Ako sa tam dostala?

Dýcha? Rastie?) - spoločné vyvodenie pojmu ľudské výtvory.

pozorovanie,

argumentácia, 

vyvodzovanie 

záverov

ži

Didaktické hry:

 Počítame s prírodou: skupiny si vyberú kartičku s úlohou - majú nájsť a pomenovať (do záznamového

hárku) napríklad: 7 živých a o 2 menej neživých prírodnín nachádzajúce sa okolo nich, určiť, koľko

ich našli spolu.

 Maľujeme s prírodou: úlohou dvojíc je urobiť frotáž prírodniny, ktorú im určí vylosovaný lístok

(napr. kôra stromu, list kvetu, rôzne kamene). Svoje produkty nalepia na spoločný plagát (rozdelenie

na živé a neživé).

medzipredmetové

vzťahy



Predmet: Prvouka

Ročník: druhý

Tematický celok: Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy

Téma: Pôda

Organizačná forma: vychádzka - prírodné okolie školy (školský dvor, školská záhrada, blízky les, lúka, pole...)

Pomôcky: sklenené poháriky s viečkom, štvorčeky papiera, špajdle, malé lopatky, lupy, záznamové hárky, sieťka

s prírodninami, s plastovými, plechovými nádobkami a pod.)

Kognitívny cieľ: Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda, vie jednotlivé zložky pôdy zaradiť k živým, neživým alebo

odumretým súčastiam, na základe spoločných vlastností vie priradiť súčasti pôdy k živým, neživým alebo

odumretým (vytváranie vlastných kritérií triedenia).

Afektívny cieľ: Žiak vie, že treba chrániť pôdu pred znečisťovaním, vie spolupracovať v skupine, dodržiava pravidlá

hry.



pozorovanie,  

skúmanie, 

zaznamenávanie, 

Interpretácia 

pozorovaní

 Skupiny žiakov (3 – 4 členné) odoberajú počas vychádzky na rôznych stanovištiach vzorky pôdy (výber

aspoň troch vzoriek). Úlohou skupín je každú vzorku na danom mieste nasypať na kúsok papiera a najprv

voľným okom, potom pomocou lupy zistiť, čo sa v pôde nachádza. Jednu vzorku (podľa výberu skupiny)

si uložia do skleneného pohára s viečkom*.

 Svoje zistenia zapisujú do záznamového hárku (tabuľka A).

 Po preskúmaní všetkých typov pôdy svoje zistenia prezentujú pred ostatnými.

Po preskúmaní všetkých typov pôdy svoje zistenia prezentujú pred ostatnými. 

kategorizácia,

prezentácia 

informácií, 

argumentácia

.

 Učiteľ navedie žiakov k úlohe otázkou Je všetko, čo ste našli, súčasťou pôdy alebo je tam aj niečo,

čo podľa vás do pôdy nepatrí?

 Skupiny zaznačia, čo podľa nich do pôdy patrí (je jej súčasťou) a čo nie (odpad – úlomky skla, betónu,

tehál, vrchnáky z fliaš...) do záznamového hárku (tabuľka B).

 Skupiny prezentujú výsledky s odôvodňovaním, prečo jednotlivé nálezy v pôde zaradili medzi jej súčasť,

prečo medzi odpad.

*Poznámka: Pôdu uloženú v uzavretom sklenenom pohári si každá skupina uloží v triede na teplé, slnečné
miesto – pomôcka na zisťovanie prítomnosti vody v pôde.



tvorba 

predpokladov, 

porovnanie, 

interpretácia 

výsledkov 

experimentu

 Diskusia o znečisťovaní pôdy (Čo sa môže stať, keď sa do pôdy dostane odpad?) - skúsenosti,

názory a postoje žiakov.

 Problémová úloha – V akom poradí sa dané veci rozložia v pôde? Učiteľ vloží do sieťky

plastový pohár, plechovku, ohryzok z jablka, šišku a pod. a s deťmi ho zakope na vyznačené

miesto. Skupiny sa poradia a zaznačia do záznamového hárku (tabuľka C) svoj predpoklad.

O niekoľko týždňov – vykopanie sieťky a overovanie správnosti predpokladov, odôvodňovanie.

tvorba 

kritérií, 

kategorizácia

 Tvorenie kritérií na roztriedenie nájdených prírodnín, spoločné vyvodenie triedenia na živé, neživé

a odumreté prírodniny.

 Práca skupín – triedenie súčastí pôdy do záznamového hárku (tabuľka D).

 Prezentácia skupín s odôvodňovaním zaradenia.

 Každá skupina odoberie a následne skúma vzorku pôdy z miesta vypaľovania trávy, svoje zistenie

zaznamenajú a porovnajú so zisteniami z ostatných vzoriek (tabuľka A).

 Prezentovanie zistení, diskusia o negatívnom dopade vypaľovania tráv na organizmy žijúce v pôde –

názory, skúsenosti (napr. ničenie hniezd opeľovačov, mravcov) – narušenie rovnováhy v prírode.



miesto odberu školský dvor školská záhrada les vypálená lúka

čo sme 
v pôde našli 

voľným  okom:

lupou:

voľným  okom:

lupou:

voľným  okom:

lupou:

voľným  okom:

lupou:

A

Záznamový hárok

B
miesto odberu školský dvor školská záhrada les

súčasti pôdy

čo do pôdy nepatrí

poradie rozkladu 1. 2. 3. 4. 5. 6.

predpoklad

zistenie

C

živé súčasti pôdy neživé súčasti pôdy odumreté súčasti pôdy D



Predmet: Prírodoveda

Ročník: tretí

Tematický celok: Rastliny – súčasť prírody

Téma: Význam stromov

Organizačná forma: vychádzka - prírodné okolie školy, blízky les

Pomôcky: kartičky s číslami, kľúče k určovaniu stromov, úlohy pre žiakov, zvinovací meter, dlhšie ceruzky,

nezmývateľné fixky, záznamové hárky

Kognitívny cieľ: Žiak vie na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti stromov,

odlíšiť listnaté od ihličnatých, pozná ich význam pre zvieratá aj človeka.

Afektívny cieľ: Posilňovať u žiaka pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom.



 Každý žiak dostane na kartičke číslo. Trojice žiakov s rovnakými číslami budú tvoriť skupinu,

ktorá následne hľadá daným číslom označený strom.

Ak žiaci nájdu svoj strom (podľa podmienok: jedľa, smrek, dub, buk, borovica, breza, javor)

do záznamového hárku zapisujú, o aký strom sa jedná a čo o ňom zistia (pozorovaním a z kľúča

k určovaniu stromov).

 Každá skupina odvedie ostatných k svojmu stromu a oboznámi ich s ním. Žiaci majú ostatným

odovzdať čo najviac získaných informácií.

pozorovanie, 

vyhľadávanie  

informácií, 

identifikácia, 

zaznamenávanie, 

prezentovanie 

 Skupiny dostanú papier s úlohou:

1. Porovnajte, čo majú spoločné a čím sa odlišujú ihličnaté stromy od listnatých.

2. Na čo slúžia jednotlivé časti stromu.

3. Ktorá časť stromu je pre jeho rozmnožovanie najdôležitejšia a prečo.

4. Ktoré zvieratá ste videli, alebo mohli vidieť na stromoch?

 Prezentácia práce skupín, diskusia.

porovnávanie,

vysvetľovanie, 

zdôvodňovanie,

prezentovanie



Záznamový hárok

úloha:

názov stromu _____________________________________                                       _____________________________________________    

tvar listov ________________________________________                                        _____________________________________________

kôra: farba _______________________________________                                         _____________________________________________

drsná/hladká/hrčovitá ______________________                                         _____________________________________________

kvety ____________________________________________                                         _____________________________________________

plody ____________________________________________                                         _____________________________________________

iné zistenia _______________________________________                                        _____________________________________________

__________________________________________________             ___________________________________________________



 Meranie výšky stromu:

Jedného dobrovoľníka odmeriame za pomoci metra (130 cm)

a postavíme k stromu. V krátkej vzdialenosti od  stromu  žiaci 

zdvihnú ceruzku (otočenú hrotom nadol) tak, aby  sa jej tupá 

časť prekrývala s hlavou dobrovoľníka. Potom posúvajú palec

smerom dole, kým sa neprekrýva s jeho chodidlami (pozri obr.).

Tento  bod označia  na ceruzke fixkou. Potom ceruzku  otočia

smerom nahor tak, aby sa prekrývale so stromom (tupú časť

ceruzky akoby priložili k miestu, odkiaľ strom vyrastá a na ceruzke vyznačia bod, pokiaľ siaha jeho vrchol.

Potom spočítajú, koľkokrát sa zmestí prvá vyznačená vzdialenosť do druhej vyznačenej vzdialenosti

na ceruzke (ak je to napr. 10x, výška stromu je približne 1300 cm = 13 m).

 Dvojice žiakov merajú vybraný strom a porovnávajú výsledok meraní so svojím odhadom.

vytváranie 

odhadov, 

meranie, 

interpretácia 

výsledkov 

merania

názov stromu odhad výsledok  merania rozdiel (odchýlka)

Zdroj obrázka: http://jkostialikova2-tajomstvastromov.blogspot.com/2012/11/meriame-vysku-stromu.html



Určovanie približného veku stromu:

1. spočítavaním letokruhov na pňoch

2. odmeraním obvodu kmeňa stromu meter nad zemou, vydelením obvodu číslom 5

a vynásobením výsledku číslom 2 / (obvod kmeňa : 5) x 2 /.

Vypočítajte vek stromov.

Ktorý strom je najstarší a ktorý najmladší?

Vypočítaj koľko rokov majú všetky stromy spolu?

 Určovanie približného veku stromu:

1. Spočítavaním letokruhov na pňoch.

Čo ešte vieme určiť z letokruhov? – diskusia o názoroch, poznatkoch žiakov (sever).

Určovanie svetových strán.

2. Odmeraním obvodu kmeňa stromu 1,3 metra nad zemou, následným vynásobením obvodu číslom

4 a vydelením výsledku číslom 10 (vek stromu = obvod kmeňa v cm x 4/10)

alebo (obvod kmeňa v cm : 5) x 2 .

 Dvojice žiakov určujú vek vybraných stromov a zaznamenávajú do spoločnej tabuľky:

 Úlohy:

Vypočítajte vek stromov.

Ktorý strom je najstarší a ktorý najmladší?

Vypočítaj, koľko rokov majú všetky stromy spolu.

vytváranie 

odhadov, 

meranie, 

interpretácia 

výsledkov 

merania

dvojica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

výpočet

zistený vek



 Všetci sa spoločne zahrajú didaktickú hru SOM STROM (prezentácia života stromu).

Stoč sa do klbka – si semienko.

Rozviň sa a kľakni si – si výhonok. 

Vystrč ruky – vyhnal si vetvičky.

Roztiahni prsty – vyrástlo ti veľa listov.

Postav sa (nohy spolu) – vyrástol si.

Rozkroč nohy – zapustil si korene, veľa koreňov.

Roztiahni prsty na nohách – vyhnal si veľa malých korienkov.

Začni sa škriabať po celom tele – napadol ťa hmyz.

Usmievaj sa a vzdychaj – stal si sa domovom pre zvieratká.

Krič „klop, klop“ – ďatle klopú na tvoje odumreté drevo.

Kníš sa a rob ako keby si vŕzgal – ohýna ťa vietor v búrke.

pohybová 

interpretácia 

informácií



Predmet: Prírodoveda

Ročník: štvrtý

Tematický celok: Prírodné spoločenstvá

Téma: Spoločenstvo lúk

Organizačná forma: vychádzka – lúka

Pomôcky: atlas rastlín, atlas živočíchov, úlohy pre žiakov, záznamové hárky, karičky s názvami rastlín (zvonček

konáristý, nevädza poľná, čakanka obyčajná, lipnica lúčna a pod.) a živočíchov (čmeľ zemný, včela medonosná,

koník lúčny, križiak obyčajný a pod.), sieťky na hmyz, nádobky na hmyz, lupy (prípadne nádoby s lupami na hmyz)

Kognitívny cieľ: Žiak vie na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti

spoločenstva lúk, pozná rastliny a živočíchy žijúce na lúkach.

Afektívny cieľ: Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom.



pozorovanie, 

vyvodzovanie 

záverov 

 Motivačný rozhovor - Čo vidíte na lúke? Ležali ste už niekedy tichučko v tráve? Čo ste počuli? Môžeme

si to vyskúšať – počúvanie zvukov lúky v rôznych polohách (v stoji, v sede, ležiac).

 Krátky rozhovor so žiakmi o ich pocitoch a zvukoch, ktoré počuli, kedy tie zvuky vnímali najintenzívnejšie.

 Spoločné vyvodenie záveru - lúka má svojich obyvateľov, aj keď ich na prvý pohľad nevidíme.

Po preskúmaní všetkých typov pôdy svoje zistenia prezentujú pred ostatnými. 

pozorovanie,

porovnávanie, 

identifikácia, 

vyhľadávanie  

informácií

.

Práca v skupinách (3 až 4-členné)

 Skupiny majú nájsť čo najviac rôznych druhov rastlín rastúcich na lúke a pokúsiť sa pomocou atlasu

rastlín ich identifikovať. Dve kvitnúce rastliny (napr. nevädza, čakanka) odtrhnú*.

Svoje zistenia zaznačujú do záznamového hárku.

 Prezentácia: Každá skupina predstaví nájdené rastliny krátkou charakteristikou, stručne uvedie, čo

si pri ich pozorovaní všimli.

 Porovnanie prinesených rastlín (stonka, listy, kvety) - zaznačenie 3 spoločných a 3 rozdielnych znakov.

* V triede ich žiaci vylisujú a pridajú do spoločného herbára (alebo inej formy prezentácie pozorovaných rastlín).



 Skupiny pomocou sieťky na hmyz zbierajú hmyz žijúci na lúke (koník lúčny, lienka sedembodková,

križiak obyčajný, dážďovka zemná....)  a opatrne ich dávajú do nádobky*.

 Pozorovanie voľným okom a pod lupou (stavba tela). Pokúsia sa ich spoločne identifikovať

pomocou atlasu živočíchov.

 Prezentácia zistení – porovnávaním určujú rozdiely medzi živočíchmi žijúcimi na lúke.

*Po skončení aktivít, ohľaduplné vrátenie hmyzu na lúku.

 Riadený rozhovor – učiteľ žiakom kladie otázky a usmerňuje ich odpovede:

Čo všetko tvorí lúku? (rastliny, živočíchy, huby, neživé prírodniny)

Aký druh živočíchov žije na lúkach? (drobné živočíchy, prevažne hmyz)

Aké rastliny rastú na lúkach? (byliny)

Aký majú podľa vás význam byliny pre živočíchy, (úkryt, potrava) a živočíchy pre byliny? (napr.

opeľovanie)

Podľa akých znakov sme na lúke spoznávali organizmy? (podľa vonkajšej stavby)

pozorovanie, 

identifikácia, 

porovnávanie, 

prezentácia

vysvetľovanie 

pozorovaného, 

určenie 

kritéria



HODNOTENIE
Žiak Učiteľ

 reflexia – pri kontrole činností otvorenými

otázkami privedie žiakov k pochopeniu,

čo urobili správne a kde urobili chyby.

 V závere poskytne žiakom spätnú väzbu

formou konštatovania, čo zvládli, čo sa im

nepodarilo, poukáže ako to môžu napraviť,

oceňuje snahu, zapájanie do činností,

aktivitu, dodržiavanie pravidiel pri práci

v exteriéri, osobný posun žiaka (metóda

HAMBURGER).

Žiaci v závere aktivít hodnotia svoj výkon

a prácu skupín:

 1. a 2. ročník - podávajú si nejakú

prírodninu (napríklad šišku) a pri tom

každý výrazom tváre vyjadrí svoje dobré

i zlé pocity zo skupinovej práce. Učiteľ

niektorých vyzve na zdôvodnenie svojich

pocitov a zhodnotenie svojho výkonu.

 3. a 4. ročník – dostanú 2 karty

sebareflexie (hodnotiace hárky), ktoré

po ukončení aktivity vyplnia.

Niektorých žiakov učiteľ vyzve

na ich verbálne odprezentovanie.



Hodnotiaci hárok – práca v skupine

vždy niekedy nikdy

Počas skupinovej práce som 
sa vedel so spolužiakmi 
dohodnúť, čo budem robiť.

Pri práci sme si radili 
a pomáhali si.

Členovia skupiny rešpektovali 
aj moje názory.

Moja práca bola pre skupinu 
užitočná.

Práca v skupine sa mi páčila.



Hodnotiaci hárok - sebahodnotenia

Napíš odpoveď

Dnes som sa naučil/a:

Najviac ma zaujalo:

Čo sa chcem ešte dozvedieť:



Odporúčania

 V čo najväčšej miere poskytovať žiakom priestor na pozorovanie javov, predmetov v prirodzených situáciách, využívať vyučovane      

v exteriéri.

 V rámci kontinuálneho vzdelávania rozširovať svoje profesijné kompetencie so zameraním na riadenie vyučovacieho procesu,

v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu (identifikovať úroveň

prírodovednej gramotnosti svojich žiakov, vedieť posúdiť úlohy vo väzbe na prírodovednú gramotnosť, prehĺbiť si zručnosti

didaktickej analýzy edukačného obsahu vzdelávacej oblasti vo vzťahu k úrovniam prírodovednej gramotnosti....).

 Rozširovať svoje poznatky potrebné pre tvorbu a zaraďovanie učebných činností žiaka, ktoré podporujú rozvíjanie prírodovednej

gramotnosti.

 Uplatňovať efektívne učebné postupy a stratégie (pozorovanie, bádanie, skúmanie...) na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.
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