
                                      

 
2. ročník: SPÚŠŤANIE ZVUKOV Z CD. SPRÁVNA MANIPULÁCIA SO 

SLÚCHADLAMI. DIDAKTICKÉ HRY Z PO ČÍTA ČA. 
Metodický list k úlohe 30 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického materiálu 

Poznať niektoré možnosti realizácie hier v PC. 
Poznávanie práce so slúchadlami, správna manipulácia s nimi. 
Poznať časti slúchadiel a ich funkciu. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri opakovaní častí počítača. 
Pri opakovaní vstupných a výstupných zariadení. 
Pri počúvaní zvukov prostredníctvom slúchadiel. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s edukačným softvérom. 
Poznávanie práce so slúchadlami.  
Poznávanie slúchadiel ako výstupného zariadenia. Opakovanie 
častí počítačovej  zostavy. 
Zisťovanie najvhodnejšej hlasitosti prijímaného zvuku.  
Rozvoj matematickej gramotnosti: poznávanie hodnoty euromincí. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – rozširovanie slovnej zásoby o osvojených 
témach. 
IKT kompetencie – rozvoj technického poznania. 
Spôsobilosti riešiť problém – rozvoj tvorivého myslenia. 
Občianske kompetencie – hodnotenie vlastnej práce. 
Aplikačné kompetencie – využitie pri bežnej práci. 

Prierezové témy  ENV – triedenie odpadu: v časti strom - 2007/4 (infovekacik.sk) 
deti triedia odpad podľa druhu na plasty,  papier a sklo. Z vlastnej 
skúsenosti hovoria o potrebe triedenia odpadu a ako triedia odpad 
doma. 
OŽZ – starostlivosť o sluch: bezpečne zaobchádzať so 
slúchadlami. 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, prezentácia, slúchadlá, CD, zošity, 
internet: www.infovekacik.sk – 2006/október, 2008/november 
(strom) 

Metódy a formy práce Motivačný rozhovor, praktické činnosti, individuálna práca, 
prezentačné činnosť žiakov, rozhovor, pozorovanie, opakovanie. 

Činnosti Motivačná časť: Rozhovorom o zvukoch okolo nás postupne 
zisťujeme, ktoré  zvuky sú prírodné, ktoré umelo vytvorené, zvuky 
ľudské, alebo zvuky zvieracie.  Deti počúvajú krátku nahrávku 
zvukov zvierat. 
Ako sa dá počúvať zvuk prostredníctvom počítača? 
Prezentácia: „Spúšťanie zvukov z CD. Správna manipulácia so 
slúchadlami. Didaktické hry z počítača.“  



Hlavná časť: Praktická činnosť podľa zadania v prezentácii.  
Deti v prostredí internetového časopisu infovekáčik hrajú na klavír 
a počúvajú hrané tóny. Po skončení činnosti učiteľ upozorní na 
možnosť počúvania hudby, rozprávky... cez počítač za súčasného 
hrania rôznych hier, tu: triedenie odpadu, triedenie mincí.   
Pri práci so slúchadlami učiteľ zisťuje správnu manipuláciu s nimi 
ako i s CD. 
Učiteľ sleduje záujem detí o didaktické hry, ponúkne možnosť 
deťom hrať hry aj doma – zaznačením adries do zošita. Opakovane 
na ďalších hodinách zisťuje aktivitu detí v tejto oblasti.  
Opakovanie: Vedieť nastaviť hlasitosť na ovládači, vedome tlmiť 
hlasný  zvuk ako ochranu vlastného zdravia. Poznať spôsob 
pripojenia slúchadiel k počítaču. Šetrne zaobchádzať so zvereným 
majetkom. 
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť svoju schopnosť pracovať so 
zvukmi pri ich počúvaní cez počítač (CD, zvuky priamo z PC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


