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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom ôsmom stretnutí podrobne venoval 

Moderným metódam vo vyučovaní Metodiky rozvíjania matematických predstáv. Členovia klubu sa 

podrobne oboznámili so špecifikáciou moderných metód a zhodnotili ich prínos. 

V závere pedagogického klubu  každý člen samostatne vypracoval  aplikačnú úlohu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Moderné metódy vo vyučovaní metodiky rozvíjania matematických predstáv 

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Moderné metódy vo vyučovaní metodiky 

rozvíjania matematických predstáv, ako aj s aplikačnou úlohou. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Rozvíjanie základných matematických predstáv u detí predškolského veku  

b) Možnosti rozvíjania základných matematických predstáv v materskej škole 

c) Základné metódy rozvíjania kognitívnych kompetencií – informačno-receptívna metóda, 

problémový výklad, heuristická metóda, výskumná metóda, metóda pokusu a omylu, 

algoritmické metódy, metóda otvorenej komunikácie nápadov, metóda vyhľadávania 

informácií, metóda konceptuálneho mapovania, metóda objavovania (experimentu), 

pozorovanie, metóda zážitkov v realite, metóda kruhu 

d) Schopnosť orientovať sa v priestore 

e) Hejného metóda vyučovania matematiky 

f) Aktívna matematika 

g) Maľovanky tvorené iba rovinnými geometrickými tvarmi, zakódované obrázky 

h) Moderné metódy v metodike rozvíjania matematických predstáv – videoukážky 

 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe – individuálne 

vytvorili zakódované obrázky - do štvorcovej siete zakódovali obrázok, alebo symbol, ktorý 

najlepšie vystihuje vyučovací predmet člena pedagogického klubu. Použili šípky: ↑↓→← 

(hore, dole, vpravo, vľavo), guličkou naznačili začiatok. Aplikačnú úlohu realizovali aj 

pomocou na papier a tiež pomocou interaktívnej tabule. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Moderné metódy vo vyučovaní metodiky 

rozvíjania matematických predstáv.  Pozreli si aj videoukážky: Priestorová orientácia, Matematika 

podľa prof. M. Hejného, Aktívna matematika – hracie doštičky, Aktívna matematika – osová 

súmernosť, Počítame do 10, Hravé čísla od 1 po 6 a Bee Bot včielka. 



 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať spomínané inovatívne metódy do vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch v 

podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 21. 5. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. Ing. Monika Komárová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára  Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


