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2. ročník: Plánovanie, presúvanie. Práca podľa návodu. Elementárne 
príkazy. Okamžité vykonávanie príkazov. 
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

Šípkami plánovať cestu.  Použiť správne príkazy na 
dosiahnutie cieľa.  
Identifikácia správneho príkazu, ovládanie príkazov v praktických 
činnostiach. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri rozvoji samostatného myslenia. 
Pri spoznávaní nových postupov v jednoduchom plánovaní. 
Pri rozvoji pohotovosti v reagovaní. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.. 
Presunúť objekt k cieľu. Vymenovať možnosti riešenia úloh. 
Triediť, experimentovať a kombinovať.  Vymenovať možnosti 
riešenia úloh a opísať správny postup. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – formulovať a objasňovať vlastný názor. 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – predpokladaný 
postup overiť prakticky. 
Kompetencie učiť sa učiť – prijať nové vedomosti a použiť ich. 
Spôsobilosti riešiť problém – tvorivo pristupovať k riešeniu zadaní. 
Občianske kompetencie – efektívne spolupracovať. 

Prierezové témy  0ŽZ – chrániť svoje zdravie pri prechádzaní cez cestu:  využiť 
vedomosti o orientácii vľavo, vpravo, priamo prechádzať. 

Pomôcky Počítače, PL, dataprojektor. 
Metódy a formy práce Motivačný rozhovor, Bloomova taxonómia, praktické činnosti, 

individuálna práca. 
Činnosti Motivačná časť: Motivačným rozhovorom o doprave 

a bezpečnosti na ceste, spojené s dodržiavaním dopravných 
predpisov uvedie učiteľ deti do prostredia cestnej premávky 
(obrázok na PL). Spoločne tvoria vety o pravidlách cestnej 
premávky, o bezpečnosti. 
Hlavná časť: Použitím Bloomovej taxonómie učiteľ zadáva úlohy 
žiakom:  

• Vymenovať možnosti postupu dopracovať sa k cieľu. 
• Opísať cestu. 
• Použiť správny postup. 



• Predpokladať pohyb objektu aby sa dostal do cieľa. 
• Triediť návrhy a experimentovať s nimi, s postupmi.  
• Kombinovať a vybrať vhodnú cestu. 

Prejsť čo najväčší počet úrovní zadaného IZY programu. Vedieť 
správne posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu. 
Opakovanie: Hľadať najvhodnejší postup riešenia zadaní. 
Objavovať viaceré možnosti riešenia (po ukončení práce 
a následnom hodnotení žiackych riešení). 
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť svoje úspechy. Charakterizovať 
svoj postup a porovnať ho s postupom práce spolužiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


