
 

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

1 
 

Microsoft Škola pre 21. storočie 

Integrovaný vyučovací blok Vysoko efektívneho učenia pre 1. ročník 

Téma: Nezvyčajné, ale zaujímavé zvieratá – VAČKOVCE 

Integrácia: slovenský jazyk, obohatenie, čítanie 

Pomôcky: veľký plagát kengury s vakom, obrázky, puzzle, plagáty s úlohami, plagát mapy mysle, farebné 

papiere, výkresy, plagátové papiere, fixy, ceruzky, plastelína, podložky, lepiace papieriky, 

lepidlá, papierové lepiace pásky, knihy o zvieratách /Svet živočíšnej ríše, encyklopédie/. 

Ciele: rozvoj spolupráce a komunikačných zručností, 

 rozvoj tvorivosti detí, 

 nácvik čítania s porozumením, 

 precvičenie abecedy a písania paličkovým písmom, 

 spoznávanie vačkovcov. 

Pojmové kľúčové učivo:  

Človek nežije na planéte Zem sám. Je obklopený prírodou a zvieratami. Na Zemi žije veľmi veľa 

zaujímavých zvierat. Niektoré nás upútajú nezvyčajným menom, iné spôsobom života či vzhľadom. Aj 

zvieratá sú, podobne ako ľudia, jedinečné. Nové veci nás obohacujú. 

Vedomostné kľúčové učivo: 

Vačkovce alebo zvieratá s vreckami - podtrieda cicavcov. Narodia sa holé, slepé a veľmi maličké. Vyvíjajú 

sa vo vaku, ktorý je na matkinom tele, a kým vyrastú, živia sa materským mliekom. Žijú v Austrálii 

a Južnej Amerike. 
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Mapa mysle – program vyučovacieho bloku: 

 

 

 

Facilitovanie vyučovacieho bloku: 

Komunita: 

 Privítanie hostí, oboznámenie s programom - mapa mysle. 

 Riadený rozhovor o vačkovcoch:  

Čo sú? Kde žijú? Prečo sa tak volajú? Mohli by sa aj inak volať? /zapisujeme nápady/ Načo majú 

vačok? Napr. kengury - na ochraňovanie, lebo mláďatá sú pre ne to najvzácnejšie, čo majú . 

 Deti napíšu na lístok, čo by ony nosili vo svojom vaku, keby ho mali. Koho alebo čo by tam 

schovali a strážili. 

 Kým deti píšu, pani učiteľka pripne na tabuľu plagát kengury s vakom. 

 Kto chce, prezradí svoje tajomstvo, kto nie, iba vloží lístok kengure do vaku /môžu sa zapojiť aj 

hostia/.  

Rozcvička:  

Každý dostane lístok s obrázkom zvieraťa – budú dva druhy – bez slov, podľa gesta sa rozdelia do dvoch 

skupín, dostanú doplňovačku s vyznačenou tajničkou VAČKOVCE a osem lístkov s menom vačkovca bez 
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jedného písmena, ktoré je v tajničke. Majú ich správne vpísať do doplňovačky, jeden v každej skupine je 

kontrolór. Pri prezentácii každý prečíta, čo napísal. 

/Jednotlivé pásy majú poskladať a nalepiť na plagát/. 

Otázky na záver: Meno ktorého vačkovca sa opakuje v oboch doplňovačkách? / VAČICA /. 

 Meno ktorého nebolo vôbec spomenuté? / KUSU /. 

Energizér:  

Výmena miesta. (Zverinec – vymenia si miesta...)  

Harmonizér:  

Posielanie si iskričky v kruhu. 

Úlohy na výber:  

1. Nájdi správne pexesové dvojice a zoraď ich podľa abecedy. 

2. Zahraj divadielko - rozhovor dvoch vačkovcov. 

3. Nakresli dva vačkovce s rodinkami. 

4. Vymodeluj vačkovca a jeho rodinku z plastelíny.  

5. Zaspievaj vymyslenú pieseň o vačkovcoch. 

Deti si vyberú z úloh tú, ktorá ich najviac zaujala. Pri každej úlohe sú domčeky, ktoré naznačujú, koľko 

detí sa môže k úlohe prihlásiť. Prilepia si doň svoju menovku. Sadnú si k označenému stolu.  

Zvieratkovské puzzle :  

V novovzniknutých skupinách majú spoločne zložiť puzzle a nalepiť ich na papier, iba tak získajú presné 

zadanie svojej úlohy.  

Potom už pracujú podľa zadania. Samostatne alebo v dvojici, prípadne štvorici. 

Úloha pre hostí:  

Pripíšte k vačkovcom na zozname vymyslené humorné mená ich mláďaťa a druhého rodiča (nech sa 

zasmejeme). Tvorivosti sa medze nekladú. 

Prezentácia  

Prezentujú všetky deti – buď samostatne alebo za skupinu. Ostatní žiaci dávajú spätnú väzbu, dopĺňajú, 

prípadne sa pýtajú. Na konci výkon (produkt) ocenia potleskom. 

V zálohe (v prípade, že žiaci skončia s prácou na vybranej úlohe skôr): 

Skupinová práca: zameraná na nakreslenie plagátu s vymysleným vačkovcom. Je potrebné vymyslieť mu 

meno, popísať jeho telo a zvyky - kde žije, čím sa živí... 

Omaľovanka: zameraná na zopakovanie mien vačkovcov a zoraďovanie podľa abecedy. 
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Záverečná reflexia a zhodnotenie bloku, ocenenie (otázky na reflexiu kladie učiteľka):  

 Čo ťa dnes najviac zaujalo? Čo si si zapamätal/a? 

 Ktorý vačkovec sa ti páčil alebo nepáčil a prečo? 

 Aké zručnosti života sme používali? 

 Ako si spokojný/á so svojou prácou? (ukáž – palec hore, palec v „prostrednej“ polohe, palec 

dole). 

 Koho zo spolužiakov by si chcel oceniť a prečo? 

 Spoločne oceňme (potlesk podľa výberu detí). 

 Hostia, napíšte, prosím, svoje postrehy na pripravený papier s otázkami: 

 Čo sa mi páčilo? 

 Čo chcem oceniť, odkázať pani učiteľke? 

 Čo by som urobil/a inak? 

 Iné postrehy, poznámky. 

Skončil/a som skôr:  

 1. Vymysli nejaké smiešne mená ešte neobjavených vačkovcov a napíš ich písaným písmom, môžeš 

použiť iba tieto písmená: a, e, i, o, u, y, m, n, l, j, v, s, z, p + dĺžne a mäkčene. Aspoň štyri. 

 2. Napíš príbeh o tom, prečo sú vačkovce zaujímavé. Aspoň päť pekných viet. 

 3. Vylúšti tajné písmo v priloženej hádanke. 

 4. Zahraj sa so slabikami v pripravenom pracovnom liste. 

 5. Vypracuj stranu 14 v pracovnom zošite. 

Odučený vyučovací blok bol súčasťou podtémy Štvornohé kúzla. 

Téma a podtémy celoročnej témy:  

Téma: KÚZLA A ČI ČARY, NECH SA NÁM VŽDY DARÍ 

Podtémy: 1. Čaro lesného bludiska. 

 2. Kúzlo rodinnej pohody. 

 3. Zdravé tipy a triky. 

 4. Štvornohé kúzla. 

. 5. Dúhové tajomstvo. 

 6. Tajné miesta. 

 
Spracovala: Miriam Kuzielová, ZŠ s MŠ, 29. august 171/44, Poprad 

Upravila: Darina Gogolová  

 


