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Abstrakt  

Didaktické hry slúžia v rámci fyzikálneho vzdelávania v základných a stredných školách 
najmä na motiváciu žiakov k učeniu sa, na spestrenie a zatraktívnenie vyučovania. Túto 
metódu aktívneho učenia sa možno efektívne využiť aj v pregraduálnej príprave budúcich 
učiteľov fyziky. V rámci edukačných hier využívaných na hodinách didaktiky fyziky si 
študenti učiteľstva môžu, podobne ako žiaci, zopakovať a upevniť vedomosti z jednotlivých 
oblastí fyziky, ako aj rozvíjať svoje komunikačné a interpersonálne zručnosti, ktoré sú veľmi 
dôležité v ich budúcej učiteľskej profesii. 

Naviac, študenti učiteľstva fyziky sa učia vytvárať edukačné hry, čo vyžaduje podrobnú 
analýzu školského kurikula a učebníc fyziky. Vytvorené hry potom majú možnosť vyskúšať si 
so žiakmi v rámci pedagogickej praxe, čím si rozvíjajú ďalšie pedagogické kompetencie. 

V príspevku predstavíme súbor vytvorených didaktických hier obsahovo zameraných na 
fyziku prvého ročníka štvorročného gymnázia, ktoré sa používajú v príprave učiteľov fyziky 
na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

 

Abstract 

Didactic games serve in physics education at primary and secondary schools mainly for 
pupils’ motivation as well as for making learning more attractive. This active learning method 
can be used effectively also in pre-service training of future physics teachers. While playing 
educational games during lessons of Didactics of physics students may – similarly to pupils – 
revise and strengthen their physics knowledge and improve their communication and 
interpersonal skills that are very important in their future teacher profession. 

Moreover, teacher trainees learn how to prepare game materials, that involves a detailed 
analysis of school curricula and physics textbooks. Students can trial the created games at 
physics lessons with secondary school students. It contributes to a development their wider 
pedagogical competences. 

This paper aims to introduce a series of developed didactical games suitable for learning 
physics at upper secondary schools. The games have been used at pre-service and in-service 
physics teacher training at the Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University Banská 
Bystrica. 

 

Úvod 

Didaktické hry môžeme zaradiť medzi metódy aktívneho učenia sa, ktoré napomáhajú 
odstrániť jednotvárnosť a stereotyp vo vyučovaní. Kým táto metóda sa pomerne často využíva 
v primárnom vzdelávaní žiakov, na stredných školách sa s ňou stretávame len výnimočne, aj 
to zväčša len na hodinách cudzích jazykov [1]. Hravosť a súťaživosť ale patria medzi 
vlastnosti ľudí všetkých vekových kategórií – stredoškolákov, ba ani vysokoškolákov, 
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nevynímajúc. Didaktické hry majú preto aj u dospievajúcich a dospelých učiacich sa potenciál 
spestriť a zatraktívniť učebný proces.  

I keď, samozrejme, v prírodovednom vzdelávaní dominujú iné vyučovacie metódy, 
podobne ako iní autori (napr. [2], [3]) sa nazdávame, že didaktické hry patria aj na hodiny 
fyziky. Preto sme im venovali pozornosť v rámci prípravy budúcich učiteľov fyziky na 
Katedre fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV 
UMB). Študenti učiteľstva fyziky v rámci hodín didaktiky vytvárali materiálne prostriedky 
pre realizáciu hier a vytvorené hry si odskúšali v rámci svojej pedagogickej praxe. Vytvorený 
súbor didaktických hier predstavíme v ďalších častiach príspevku. 

 

1 Didaktická hra ako jedna z metód aktívneho učenie sa 

1.1 Charakteristika aktívneho učenia sa 

Aktívne učenie sa je taký spôsob učenia sa, pri ktorom žiak neprijíma informácie len 
pasívne, ale aktívne sa zúčastňuje na vytvorení svojho systému vedomostí, zručností 
a návykov. Učiteľ sa stáva prostredníkom a pomocníkom pri vytváraní vedomostí. Nepodáva 
žiakovi hotové vedomosti, ale žiak si ich sám konštruuje. Aktívne učenie sa si teda vyžaduje 
žiakovu účasť, ktorá môže byť fyzická, ale vždy musí byť mentálna. To znamená, že žiaci 
počas vyučovania aktívne pracujú, rozmýšľajú, rozprávajú, interagujú so svojimi 
spolužiakmi [4, s. 14 – 16]. 

Aktívne učenie sa má pozitívny vplyv na žiakov aj na vyučovací proces. Pretože pri 
tomto type učenia sa si žiak sám vytvára systém vedomostí a zručností, vyznačuje sa takto 
vytvorený systém väčšou stálosťou. Pri správnom uplatnení aktívneho učenia sa žiak 
nadobúda operatívne vedomosti, v ktorých nie je zahrnutá len znalosť faktov, ale aj 
pochopenie príčin ich existencie a ich následné uplatnenie. Toto sa odráža aj vo výsledkoch 
žiakov. Rôzne výskumy, ktoré sa zaoberali využívaním metód aktívneho učenia sa vo 
vyučovacom procese, potvrdili, že výsledky žiakov sa zlepšili. 

Ďalšou nemenej podstatnou charakteristikou aktívneho učenia sa je zlepšenie 
komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov. Pri aktívnom učení sa žiaci komunikujú 
so svojimi spolužiakmi, vyjadrujú svoje myšlienky a návrhy na riešenie daného problému. 
Žiaci sa pritom učia komunikovať v rôznych situáciách, diskutovať na danú tému a pohotovo 
reagovať. Taktiež rozvíjajú schopnosti spolupráce v menších či väčších skupinách. 

 

1.2 Metódy aktívneho učenia sa 

Metódy aktívneho učenia sa môžeme definovať ako „postupy, ktorých podstatu tvorí 
aktívny a tvorivý prístup všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu“ [5, s. 24]. 
Medzi najznámejšie patria: brainstorming (búrka mozgov), pojmové mapovanie, diskusia 
v skupine, aktívne písanie, hranie rolí, riešenie problémov a bádanie, simulácie, exkurzie, hry 
a pod. Pri ich použití vo vyučovaní žiaci spravidla využívajú rôzne pomôcky a učebné 
materiály, napr. pracovné listy, kartičky a pod. 

Metódy aktívneho učenia sa podporujú rozvoj schopností a zručností žiakov. Žiaci sa pri 
týchto metódach učia robiť rozhodnutia, byť zodpovedným za svoju prácu, pracovať 
v skupinách, riešiť rôzne problémy.  

Predpokladom úspešného použitia metód aktívneho učenia sa sú určité vedomosti žiakov 
v učive, pri ktorom tieto metódy chceme využiť. Žiaci teda vychádzajú z im známych faktov 
a vedomostí, ktoré modifikujú a aplikujú na daný problém. Na základe už osvojených 
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vedomostí žiaci vytvárajú nové, pre nich neznáme vedomosti, ktoré prostredníctvom metód 
aktívneho učenia sa majú objaviť a následne ich začleniť do systému vedomostí. 

Pre učiteľa využitie metód aktívneho učenia sa znamená najmä prechod od direktívneho 
riadenia k postaveniu prostredníka a pomocníka. Učiteľ už nie je dominantnou osobou 
v triede. V stredobode pozornosti sú žiaci a ich aktivita. 

 

1.3 Didaktické hry 

Didaktickú hru možno definovať ako hru prebiehajúcu vo výchovno-vzdelávacom 
procese [6]. Podobne ako klasické hry aj každá didaktická hra má svoje pravidlá a často je 
spojená so súťažením. Didaktická hra má navyše určené výchovno-vzdelávacie ciele. Učiteľ 
sa môže do hry aktívne zapojiť, alebo zostať len pozorovateľom. V závere musí učiteľ hru so 
žiakmi vyhodnotiť a prediskutovať. 

Didaktická hra žiakov motivuje, svojou súťaživosťou rozvíja aktívnu činnosť žiakov, 
tvorivosť a samostatnosť. Ak žiaci súťažia v skupinách, prostredníctvom didaktických hier sa 
učia kooperácii, komunikácii a ďalším zručnostiam, ktoré sú pre ich budúci život potrebné. 

Ako sme si mali možnosť overiť pri práci so žiakmi pri rôznych príležitostiach v rámci 
formálneho aj neformálneho fyzikálneho vzdelávania, žiakov hry veľmi zaujímajú, s chuťou 
sa do nich zapájajú a vydržia aktívne riešiť problém predložený formou hry relatívne dlhý 
čas (obr. 1). Časový faktor ale býva negatívom pri zaraďovaní tejto metódy do vyučovacieho 
procesu. Na niektoré hry je potrebné vyčleniť aj 25 minút z vyučovacej hodiny.  

 

Obr. 1 Riešenie domina žiakmi gymnázia 

 

2 Didaktická hra v príprave učiteľov fyziky 

Ak chceme, aby učitelia fyziky využívali na hodinách popri iných metódach aj didaktické 
hry, je potrebné budúcich učiteľov s takouto metódou zoznámiť. Budúci učiteľ najlepšie 
spozná didaktické prednosti danej vyučovacej metódy, keď si ju sám môže vyskúšať aj v role 
učiaceho sa. Praktizujúcim učiteľom je zase potrebné poskytnúť materiály, ktoré by im 
uľahčili zaradenie hier do vyučovacieho procesu. 

S týmito zámermi sme do programu predmetu didaktika fyziky na FPV UMB zaradili 
tvorbu materiálov pre didaktické hry s kartičkami, ktoré si študenti učiteľstva fyziky mali 
možnosť vyskúšať v rámci hodín didaktiky i v rámci pedagogickej praxe. Inšpiráciou pre 
vytvorenie týchto hier boli námety zo zahraničných materiálov pre učiteľov (Science learning 
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centres: Resource collections). Úlohou študentov bolo tieto námety rozvinúť a prispôsobiť 
obsahu a vzdelávacím cieľom fyziky na Slovensku. 

Pri tvorbe materiálov sa študenti zamerali na vybrané časti učiva fyziky v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom z fyziky pre základné školy a štvorročné gymnáziá. 
Podrobne analyzovali príslušné časti štandardov fyziky a dostupné učebnice a vybrali pre 
každý zo zvolených tematických celkov súbor najdôležitejších pojmov, ktorý predstavuje 
obsahový základ každej hry.  

Hlavným princípom hier vytvorených študentmi je hľadanie vzťahov medzi rôznymi 
druhmi fyzikálnych pojmov. Napr. v hre nazvanej Kreslené pohyby je cieľom priradiť správny 
graf k rovnici, ktorá graf opisuje. Dvojice pojmov môžu byť napísané (prípadne inak 
zobrazené) na stranách rovnostranných trojuholníkov (obr. 2), spojením ktorých vznikne 
pravidelný geometrický obrazec, napr. šesťuholník, kosoštvorec a pod. (obr. 3). Cieľom hry je 
v tomto prípade čo najrýchlejšie a správne poskladať obrazec, ktorého tvar je vopred daný. 

                                                       

Obr. 2 Základné stavebné prvky hry                       Obr. 3 Hra Fyzikálny trojuholník 

Meranie je hračka 

 

Obr. 4 Elektrické domino 
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Ďalšie z vytvorených hier využívajú pravidlá známych spoločenských hier, ako napr. 
domino a Bingo!  

V upravenej verzii hry domino je úlohou žiakov priradiť k sebe výroky, ktoré navzájom 
súvisia. Takto spojené „kocky“ domina vytvoria pás (obr. 4). 

V hre Bingo učiteľ zobrazí prvú časť pojmov, z ktorých si žiaci určený počet vyberú 
a zapíšu do vopred pripravenej tabuľky. Následne sa prečíta druhá časť z dvojíc pojmov. 
Úlohou žiakov je označiť pojem, ktorý si zvolili, ak bol prečítaný výrok prislúchajúci danému 
pojmu. Vyhráva ten žiak, ktorý bude mať označené všetky ním zvolené pojmy, ktoré boli 
prečítané. 

Využitie vytvorených hier na hodine didaktiky fyziky ukázalo, že aj pre študentov 
učiteľstva je veľmi užitočné a potrebné zopakovať a upevniť si vedomosti z jednotlivých 
oblastí fyziky, utvrdiť si porozumenie vybraným fyzikálnym pojmom. Táto aktivita bola 
zároveň dobrou príležitosťou pre rozvíjanie komunikačných a interpersonálnych zručností, 
ktoré sú veľmi dôležité v ich budúcej učiteľskej profesii (obr. 5). 

   

Obr. 5 Študenti učiteľstva fyziky počas „hrania sa“ s Elektrickým dominom 

Vytvorené hry potom študenti vyskúšali so žiakmi gymnázia v rámci pedagogickej praxe 
(obr. 6), čo bola príležitosť na rozvíjanie ich ďalších pedagogických kompetencií. 

 

 

Obr. 6 „Hranie sa“ s grafmi na hodine fyziky v I. ročníku gymnázia 

Záver 

Všetky predstavené hry sú voľne prístupné na stránke Virtuálne laboratórium fyziky 
Katedry fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
(<http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/>). Po stiahnutí príslušného súboru stačí danú hru vytlačiť 
a rozstrihať na základné časti. 
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Vytvorené hry môžu využiť učitelia fyziky hlavne v etape precvičovania, opakovania 
a upevňovania poznatkov v závere tematických celkov. Súbor hier plánujeme naďalej 
rozširovať, so zameraním sa na ďalšie oblasti školskej fyziky, ako aj na iné typy hier. 

 

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA č. 3/7086/09 s názvom Virtuálne 
laboratórium fyziky – on-line databáza experimentov prírodovedného charakteru. 
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