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Ciele projektu

VŠEOBECNÝ CIEĽ:
 zosumarizovať  doterajšie poznatky o počítačom podporovaných 

experimentoch a ich význame pre výchovno – vzdelávací proces 

KONKRÉTNE CIELE:
 využitím meracieho systému Vernier vytvoriť námety pre 

prírodovedný záujmový útvar určený žiakom 7.ročníka

 pripraviť súbor metodických listov a žiackych pracovných listov k 
navrhnutým experimentom
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Štruktúra projektu

Teoretická časť s kapitolami:
1. Fyzikálny experiment
2. IKT vo vyučovacom procese
3. Počítačom podporované experimenty
4. Záujmová činnosť

Praktická časť:
5. Súbor experimentov, metodických a 

pracovných listov pre záujmový útvar



1. Fyzikálny experiment

 všeobecná charakteristika a význam

 funkcie školského fyzikálneho experimentu

 klasifikácia školských fyzikálnych experimentov

 metódy a formy výučby školských fyzikálnych
experimentov



1. Fyzikálny experiment

Vedecký Školský
- poznávacia empirická metóda
- pracovná metóda fyziky (Janovič)
- pozorovanie reálnych fyz. javov
- možnosť zásahu do priebehu deja

2 základné funkcie: 
1) verifikačná
2) heuristická

2 základné funkcie: 
1) výchovná
2) Vzdelávacia

- verifikačná

- heuristická
- expozičná
- fixačná 
- aplikačná
- diagnostická 
- motivačná



1. Fyzikálny experiment

školský 
fyzikálny 
experiment

tvorivosť

cieľavedomosť

vytrvalosť

rozvoj myslenia

manuálna 
zručnosť

aktivizácia žiaka

schopnosť aktívne riešiť 
problémy

socializácia
kooperácia

rozvoj 
osobnosti žiaka

presnosť



1. Fyzikálny experiment

Poznávacia 
metóda 

Mimopoznávacia 
metóda

- cieľavedomé    
pôsobenie učiteľa

- snaha o dosiahnutie
cieľa vyučovacej hodiny

1) výkladovo - ilustratívna
2) výkladovo – problémová 
3) reproduktívna 
4) heuristická
5) výskumná

- vnútorná motivácia žiaka
- snaha o vzbudenie 

záujmu 

1) Bádateľské metódy



2. IKT vo vyučovacom procese

 význam a funkcie IKT pri získavaní nových 
poznatkov

 výhody a nevýhody

 spôsoby využitia IKT v edukačnom procese



2. IKT vo vyučovacom procese

IKT

motivácia

zručnosť

absencia priameho 
pozorovania

Motivačná 
funkcia

Riadiacia 
funkcia

Racionalizačná
funkcia

aktivita 

poznatky  o 
didaktickej 
technike

potlačenie 
kognitívnych 
cieľov

tvorivosť

presnosť

Informačná 
funkcia

záujem 

názornosť

stimulácia 



3. Počítačom podporované 
experimenty

 charakteristika  projektu

 klasifikácia

 typy počítačových meracích systémov



3. Počítačom podporované 
experimenty



3. Počítačom podporované 
experimenty

Typy 
experimentov

1) riadené počítačom

2) merané a spracovávané 
počítačom

1)  interaktívne s výstupmi vo 
forme animácií

2)  bez možnosti merať 
parametre dejov

3)  matematické modely 
s výstupmi vo forme grafov 
a tabuliek

REÁLNE

(Demkanin, 2006)



3. Počítačom podporované 
experimenty

Typy meracích 
systémov

Vernier

Philipp Harris

MoLab

IP Coach

ISES



4. Záujmová činnosť

 záujem – definícia 
– pedagogická a psychologická podstata 
– typy záujmov
– poznávací záujem – jeho vlastnosti 

– vývojové stupne

 záujmová činnosť – charakteristika
– klasifikácia záujmových útvarov
– organizačné formy
– metódy práce



4. Záujmová činnosť

Záujem

motivácia

bádanie

Motivačný 
činiteľ

vedie k 
aktívnemu 
osvojeniu 
poznatkov

zacieľuje 
aktivitu

aktivita 

tvorivosť

vnútorná 
motivácia

stimulácia 

podnecuje k 
činnosti

vytrvalosť

hĺbka
šírka

intenzita

hodnota



4. Záujmová činnosť

Poznávací
záujem

FUNKCIE:

predmetnosť

hierarchickosť

dynamika

vytvorenie pozitívnej 
motivácie

osobná 
zameranosť

formovanie 
osobnosti

formovanie trvalých a 
hlbokých poznatkov

rozvoj osobnosti

rozvoj schopnosti 
samoštúdia

polyfunkčnosť

VLASTNOSTI:



4. Záujmová činnosť

Typy 
záujmových 
útvarov

spoločensko - vedné

esteticko - výchovné

športové a telovýchovné

prírodovedné

technické



5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov

Námet č.1:   Ohrievanie a ochladzovanie kvapalín

Tem.celok: Teplo, teplota

Úloha: Zistite, ako ovplyvní pridanie soli do vody
a cukru do vody rýchlosť ohrevu vody. 
Výsledky porovnajte. 

Organizačná forma: skupinová/ samostatná



5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov

Námet č.1: Ohrievanie a ochladzovanie kvapalín

Ciele: a) kognitívne: pozorovať zmeny priebehu teploty od času,
analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu, porovnať 
údaje v triede, prezentovať údaje aj formou grafov

b) afektívne: kooperovať v skupine, akceptovať názory 
spolužiakov, obhájiť svoj názor, dodržiavať zásady 
bezpečnosti práce v odbornej učebni fyziky

c) psychomotorické: odmerať  teplotu vody prostredníctvom
systému Vernier a senzora teploty, rozvíjať zručnosti pri 
práci so softvérom ako aj senzorom teploty 



5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov

Námet č.1: Ohrievanie a ochladzovanie kvapalín

Kľúčové pojmy: teplota, čas, teplomer, graf závislosti

Vstupné vedomosti žiaka:  Žiak vie definovať pojem teplota, jej 
značku, vymenovať druhy teplotných 
stupníc, vysvetliť princíp teplomera, 
vymenovať rôzne druhy teplomerov  

Medzipredmetové vzťahy: Matematika, chémia

Pomôcky: Labquest (datalogger) alebo počítač, digitálny teplomer,
kadičky, voda, soľ, cukor, tepelný ohrievač, stojan



5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov



5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov
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5. Súbor námetov, metodických a 
pracovných listov

Názov experimentu

Úloha:

Pomôcky:

Teoretický úvod:

Princíp:

Schéma aparatúry:

Pracovný postup:

Výsledky:

Zhodnotenie:

Záver:

Žiacky pracovný list:



Názov experimentu

Ciele – kognitívne, afektívne, psycho – motorické:

Cieľová skupina:

Počet žiakov:

Časová náročnosť:

Požiadavky na bezpečnosť práce:

Vstupné vedomosti žiakov: 

Kľúčové slová: 

Medzipredmetové vzťahy: 

Úloha:

Pomôcky:

Teoretický úvod:

Princíp:

Schéma aparatúry:

Pracovný postup:

Výsledky:

Zhodnotenie:

Záver:

Doplňujúce otázky na žiakov:

Metodický
list:



ĎAKUJEM 
ZA

POZORNOSŤ

http://fyzika.unipo.sk/
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