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Príprava pre učiteľa na vzdelávaciu aktivitu s využitím interaktívnej tabule 
 

 

MVP  ZŠ A4   On-line aktivita 

 

Meno a priezvisko autora, titul: Jana Humeníková, PaedDr. 

Predmet: slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: 4. 

Tematický celok: Podstatné mená 

Téma hodiny: Vlastné a všeobecné podstatné mená 

Cieľ: Vedieť určiť osobu, zviera, vec. Zdôvodniť a prakticky využívať písanie 

veľkých písmen na začiatku vlastných podstatných mien. 

Medzipredmetové vzťahy: VLA – Dunaj 

Požiadavky na zručnosti žiakov v IKT: Ovládať základné nástroje interaktívnej tabule 

Požiadavky na zručnosti učiteľa v IKT: Ovládať prípravu predvádzacieho zošita vytvoreného v programe ActivInspire 

pre interaktívnu tabuľu 

 

Metodický postup: 

Časť hodiny, v ktorej bude IT využitá: vo všetkých častiach  hodiny 

Príprava na vyučovaciu hodinu: 

Úvod: 

- frontálne opakovanie 

Zopakujeme, čo už vieme o podstatných menách:   K akým slovným druhom radíme podstatné mená? 

                                                                                  Čo vyjadrujú podstatné mená? 

                                                                                  Ako sa pýtame na podstatné mená? 

                                                                                  Ako ich delíme? 
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Práca s interaktívnou tabuľou 

Využijeme pripravený predvádzací zošit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozcvička: 

- žiaci postupne pristupujú k interaktívnej tabuli a do pripravených kontajnerov označených otázkami  

„KTO?“    -     „ČO?“   triedia a presúvajú pripravené obrázky.  

          Do kontajnera „KTO?“ obrázky, ktoré znázorňujú osoby (horár, kovboj, gymnastka, tenistka...) 

          Do kontajnera „ČO?“ obrázky, ktoré znázorňujú zvieratá a veci (kohút, motýľ, električka, kostol...) 

          Správne zatriedenie – obrázok ostáva v kontajneri.  

          Nesprávne – obrázok skočí na pôvodné miesto. 
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- Na konci rozcvičky si skontrolujeme správnosť vypracovania úlohy vysunutím obdĺžnika - KONTROLA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná časť hodiny: 

- práca s interaktívnou tabuľou 

- práca v skupinách 

- samostatná práca 

 

 

SKUPINOVÁ PRÁCA 

Žiakov rozdelíme do troch skupín. Úlohou každej skupiny 

je vytvoriť podstatné mená osôb, zvierat a vecí z ponúkaných 

hlások: napr. 1. SÁRA – VLK – LES 

                      2. PEKÁR – PES – KOLESO 

                      3. LEKÁR – PÁV – VLAK  
 

Hlásky presúvajú do pripravených rámčekov a skladajú slová. 

Funkcia: „kópia potiahnutím“ umožňuje žiakov vyberať hlásky znova a znova. 
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SAMOSTATNÁ PRÁCA 

Z vytvorených slov utvoria žiaci do svojich zošitov jednu vetu. Môžu si vybrať trojicu slov ktorejkoľvek skupiny. 

napr.  1. Malá Sára uvidela v lese sivého vlka. 

           2. Pes uchmatol pekárovi koláč veľký ako koleso. 

           3. Páva, ktorého vyčerpala cesta vlakom, ošetril lekár. 

 

MOTIVÁCIA 

Motivačný text Dunaj (učebnica SJL pre 4. ročník, str. 60) 

 

VLASTNÉ PODSTATNÉ MENÁ 

- zdôvodnime pravopis vlastných a všeobecných podstatných mien 

 

1. Žiaci si postupne vyberajú v ľavej časti niektoré z vlastných podstatných mien (obr. A), ústne k tomuto vlastnému 

podstatnému menu povedia všeobecné podstatné meno a presunutím do žltého poľa vpravo si správnosť svojej 

odpovede skontrolujú (obr. B). 

 

obr. A                                                                                           obr. B 
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2. Keď sú všetky slová (všeobecné podstatné mená) v žltom poli, kliknú na pero a pripíšu k nim do modrého poľa nové 

vlastné podstatné mená, ktoré si sami vymyslia a odôvodnia pravopis (obr. C). 

 

                              obr. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver hodiny: 

- zhodnotenie práce  

- pochvala aktívnym žiakom 

- vyhodnotenie skupinovej  i samostatnej práce 

- obľúbená detská hra  PEXESO 
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Poznámky: 

 

Deti veľmi rady pracujú s interaktívnou tabuľou,  s jej obsluhou nemajú žiadny problém. Aj mladší žiaci dokážu tabuľu 

samostatne nakalibrovať. Spočiatku im nešlo písanie interaktívnym perom, báli sa pritlačiť. Dnes už ovládajú všetky nástroje, 

ktoré pri práci s interaktívnou tabuľou  na hodinách slovenského jazyka a literatúry využívame. Príprava na takúto 

vyučovaciu hodinu si vyžaduje, aby si učiteľ vedel vytvoriť predvádzací zošit v programe ActivInspire. Tento softvér je 

potrebné zakúpiť. 

Takto pripravenú  hodinu som si prakticky v tomto školskom roku odučila v 4. A triede ZŠ Sačurov.  

Interaktívna tabuľa je v súčasnom vyučovacom procese veľkým motivačným činiteľom.  

 
 

 


