
 

1.1 Inovácia predmetu 

Obohatenie  

pre 1. stupeň 

 
DENNÍK ZVEDAVÉHO 

PRÍRODOVEDCA 

                      
 

Zdá sa ti vesmír obrovský?  
Život zložitý? 

Ako sa v tom všetkom vyznať? 
 

  
 

Čo tak vyšplhať sa na najvyšší strom 
a rozhliadnuť sa dookola. 

 

Príroda je plná divov a záhad. 
 

Mnohé zaujímavosti zo života rastlín 
a živočíchov sme objavili pri putovaní 

po našej modrej planéte 

 

 

Aktivity projektu 

1.1 Inovácia predmetu Obohatenie  

pre 1. stupeň 

1.2 Inovácia predmetu Slovenský jazyk a 

literatúra pre 1. stupeň – Čítanie a 

literatúra pre deti a mládež 

1.3 Inovácia predmetu Anglický jazyk  

pre 1. stupeň – Svet detí 

1.4 Inovácia predmetu Prírodoveda  

pre 1. stupeň 

1.5 Inovácia predmetu Matematika  

pre 1. stupeň 

1.6 Inovácia predmetu Hudobná výchova 

pre 1. stupeň 

1.7 Inovácia predmetu Výtvarná výchova 

pre 1. stupeň 

2.1 Inovácia predmetu Matematika  

pre 2. stupeň 

2.2 Inovácia predmetu Dejepis  

pre 2. stupeň 

2.3 Inovácia predmetu Nemecký jazyk 

pre 2. stupeň 

2.4 Inovácia predmetu Biológia  

pre 2. stupeň 

2.5 Inovácia predmetu Slovenský jazyk a 

literatúra pre 2. stupeň 

2.6 Inovácia predmetu Informatika  

pre 2. Stupeň 

3.1  Globálne vzdelávanie učiteľov 
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt 

 



 

Keď po človeku nebolo ani chýru ani slychu . . . 

Zvedaví 

prírodovedci 

zablúdili do 

praveku.  

Zoznámili sa 

s obrovskými 

tvormi, ktorých 

skamenené 

kosti boli 

objavené až 

v 19. storočí. 

Našli tam jednu 

z najstarších rastlín – 

prasličku. V  našich 

končinách ju nájdeš aj 

dnes.  

 

V projektovej úlohe si vyčarovali  

pravekú krajinu. 
 

Pri jej spracovaní využili nadobudnuté  

vedomosti aj zručnosti. 

 

 

 

 

 

 

Hra na paleontológa 

 

 
z plastelíny si 
 vymodelovali 

pravekého jaštera     
a zaliali sadrou 

 

Fosíliou bola 

špirálovitá ulita 

amonita 

tyrannosaurus rex 

archeopteryx 

 

Každé zviera niekam patrí 

Pozorovali zvieratá v ich vlastných biotopoch 
– od horúcich púští až po zamrznuté pustatiny 

polárnych oblastí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zázračný strom 

 
Porovnávali život 

zvierat v korunách, 
v kmeni a koreňoch 

stromov. 
 
 
 

 
Postavme si hniezdo 

 
Stavajú si všetky vtáky obydlia? 

 
Kde a z čoho si stavajú príbytky? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovede našli v encyklopédiách i v prírode. 
 

Z prírodných materiálov si v triede zhotovili 
hniezda vtákov. 
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