
Vyučovacie zdroje 

Predmet: Prírodoveda 

1. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
Prírodoveda pre 1. 
ročník základných 
škôl, doc. PaedDr. 
Adriana Wiegerová, 
PhD., PaedDr. 
Gabriela Česlová,  
29. 7. 2008 
Rút Adame, Oľga 
Kováčiková: 
Prírodoveda 1 pre I. 
stupeň základných 
škôl, pracovná 
učebnica 

 www.zborovna.sk, 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 

  
 

CD – R. Adame, O. 
Kováčiková: 
Prírodoveda 1 pre I. 
stupeň základných 
škôl 

 

2. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

doc. PaedDr. 
Adriana Wiegerová, 
PhD., PaedDr. 
Gabriela Česlová, 
RNDr. Janka 
Kopáčová, CSc.: 
Prírodoveda pre 2. 
ročník základných 
škôl, 20. 11. 2009 
Rút Adame, Oľga 

 www.zborovna.sk, 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 
 

CD – R. Adame, O. 
Kováčiková: 
Prírodoveda 1 pre I. 
stupeň základných 
škôl 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F
http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


Kováčiková: 
Prírodoveda 2 pre I. 
stupeň základných 
škôl, pracovná 
učebnica 

 

3. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

Prírodoveda pre 3. 
ročník základnej 
školy 
Doc. 
PaedDr.Adriana 
Wiegerová, PhD.,  
PaedDr. Gabriela 
Česlová, PhD. 
RNDr. Janka 
Kopáčová, CSc., 
09.08. 2011 
Rút Adame, Oľga 
Kováčiková: 
Prírodoveda 3 pre I. 
stupeň základných 
škôl, pracovná 
učebnica 

 www.zborovna.sk, 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 
 

CD – R. Adame, O. 
Kováčiková: 
Prírodoveda 1 pre I. 
stupeň základných 
škôl 

 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


4. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
Rút Adame, Oľga 
Kováčiková: 
Prírodoveda 4 pre I. 
stupeň základných 
škôl, pracovná 
učebnica 
 

  
www.zborovna.sk, 
www.zssacurov.edupage.sk 
http://www.akonaskolu.sk 

www.planetavedomosti.sk 
 

CD – R. Adame, O. 
Kováčiková: 
Prírodoveda 1 pre I. 
stupeň základných 
škôl 

 

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 

Predmet: Prírodoveda 

Organizačné formy vyučovania: 

 

- frontálne – formy hromadnej práce  

- skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine)  

- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami  

- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)  

- dlhodobé (výlet)  

- formy zamerané na teoretické vyučovanie  

- praktickú činnosť  

- organizované formy  

- spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými žiakmi)  

- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)  

- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí) 

Vyučovacie metódy: 

- Slovné: rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom, rozhovor 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F
http://www.planetavedomosti.sk/


- Názorno-demonštračné: predvádzanie, pozorovanie, práca s obrazovým materiálom, 

inštruktáž 

- Praktické: napodobňovanie, manipulovanie,  

- Komplexné praktické: exkurzie, praktické cvičenia, experimentovanie 

- diskusné, heuristické, situačné, inscenačné 

- Didaktické hry: cinquian, clustering, cubing, rotujúci prehľad 

- Metóda dvojakého výkladu 

- Metóda predĺženého výkladu 

- Projektové vyučovanie 

- Vyučovanie s využitím IKT 

- Zážitkové učenie 

- Braistorming, brainwriting 

- Otvorené učenie 

metóda analytická, syntetická, induktívna, deduktívna, genetická a dogmatická. 

metódy podľa etáp vyučovacieho procesu: 

           1. motivačné ( metódy usmerňujúce záujem o učenie) 

2. expozičné ( metódy prvotného oboznamovania žiakov s učivom) 

3. fixačné (metódy opakovania a upevňovania učiva) 

4. diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie) 

Vstupné motivačné metódy: 

- Motivačné rozprávanie 
- Motivačný rozhovor 
- Motivačná demonštrácia 
- Problém ako motivácia 
- Metódy opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilosti 
-   Ústne opakovanie učiva žiakom 
-   Metóda otázok a odpovedí  
-   Písomné opakovanie 
-   Opakovací rozhovor 
-   Opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry   



      Klasické didaktické a diagnostické metódy: 

-   Ústne skúšky 
-   Písomné skúšky 
-   Praktické skúšanie 
-   Didaktické testy 

 

Systém kontroly a hodnotenia 

Predmet: Prírodoveda 

Ústne preverovanie vedomostí:    2-krát do polroka 

 Hodnotenie projektov 

 

Projekty vo vyučovacom predmete 

Predmet: Prírodoveda 

1. ročník: Moja rodina- Každý má svojich najbližších 

                    Zvieratá a človek- Učíme sa pozorovať zvieratá 

                    Voda v prírode- Potrebujeme čistú vodu 

                          Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

                          Pozorujeme stromy 

 

    2. ročník: Ročníkový projekt: Zdravá výživa 

                       Prečo sa rastlina mení? 

                       Stavba domu 

                       Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

                       Kalendár 



 

3. ročník:  Čím sa od seba líši víchrica a tornádo? 

                   Čo robí ďateľ na stromoch? 

                   Čo môže spraviť človek pre to, aby v lesoch rástlo veľa nových                            

                   stromov? 

                   Vytvoriť model slnečnej sústavy. 

                   Zmysly zvierat a ľudské zmysly. 

                   Vodné spoločenstvo. 

                   Ročníkový projekt: Môj rodný kraj (rastliny, živočíchy, les) 

                    Bájky– Európsky deň rodičov a škôl 

                     

4. ročník: 

Detektívna práca v laboratóriu- Magnetická sila 

- Gravitačná sila a hmotnosť predmetov 

- Pohyby Zeme 

- Páka 

- Naklonená rovina 

- Kladka 

- Elektrická energia 

Detektívna práca v teréne –  Vesmír , Magnetická sila 

 

 


