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Ázia - Juhozápadná Ázia 

Téma  O čom to bude                                                                                                            

 Didaktická hra: Nájdi ma a zaraď kam patrím                                         Ročník  Koho učíme                                                                 
                                                                                                                      7. ročník ZŠ 

Ciele  Čo sa žiak naučí Vstup  Čo vopred od žiaka očakávame 

 hľadať štáty a hlavné mestá na mapách 

 určiť správne obrysové mapy štátov a 
zaradiť ich kam patria  

 diskutovať a hľadať nové riešenia 
problému 

 pracovať v skupine 

 prezentovať informácie 

 zručnosť vo verbálnej komunikácii 

 žiak má osvojené základné informácie o 
Juhozápadnej Ázii  

Kompetencie  Čo chceme u žiaka rozvíjať 

Kognícia žiaka 

 rozvoj poznávacích funkcií 

 rozvoj zručností a spôsobilostí riešiť rozličné problémy 
Motivícia a aktivita 
Emocionalita 

 intenzívna citová stimulácia, súťažná hra 

 formovanie prežívania skutočnosti (fair play hra) 
Komunikácia 

 formovať spôsobilosti a schopnosti žiakov vyjadriť určitú myšlienku 

 vymieňať si vzájomné informácie 
Socializícia žiaka 

 podporovať pravidlá hry 

 porovnávať schopnosti s inými žiakmi 

 sebahodnotenie 

 spoznávanie spolužiakov 

 rozvíjať schopnosť vyjadriť určité stanovisko 
Kreativita žiaka 

 podpora tvorivosti, rozvoj divergentného myslenia 
Digitálna kompetencia 

 rozvíjať schopnosť pracovať s počítačmi a interaktívnou tabuľou 

 efektívne používať nástroje pri vypracovávaní interaktívnych cvičení 
 

Metódy a formy  Ako to realizujeme Prostriedky  Čo použijeme   

Metódy           

 didaktická  hra 

  riadená diskusia 
Formy  

 hodina základného typu  

 skupinová práca 

 

 interaktívna tabuľa 

 interaktívne CD – Interaktívna geografia 

 počítače, internet 
 

 
             

Fázy (etapy) vyučovacieho procesu 
 

- začlenenie jednotlivých predvádzacích listov do fáz (etáp) vyučovacieho procesu 
1. motivačná časť: predvádzací list č. 1 
2. expozičná časť: 
3. resp. fixačná časť: predvádzací list č. 1  
4. diagnostická časť: 

 



 

 

 

     Predvádzací list č.1 

 Didaktická hra: Nájdi ma a zaraď kam patrím   

 3 úlohy 

 vlajky, obrysové mapy štátov 

 

 

 

 

 

 

 


