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MATEMATIKA VO VO ĽNOČASOVEJ EDUKÁCII – PREGRADUÁLNA  
PRÍPRAVA ELEMENTARISTOV 1 

 

 

SCHOLTZOVÁ Iveta, SR 

 

Abstrakt  

Vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika 
pripravuje budúcich pedagógov – elementaristov aj na ich pedagogické pôsobenie v rámci 
záujmovej činnosti žiakov primárneho stupňa základnej školy. Súčasťou voľnočasových 
aktivít žiakov môže byť aj matematika. 

 

Abstract 

Undergraduate training in the programme of Pre-school and Elementary Education is 
aimed to prepare prospective educators – elementarists for their professional career in leisure 
time activities with pupils in primary stage of basic school. Mathematics can also be included 
in pupil’s leisure time activities. 

 

1 Úvod  

Po vysokoškolskom štúdiu v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika na 
bakalárskom stupni sa absolvent uplatní ako pedagogický zamestnanec v materských školách, 
školských kluboch a centrách voľného času (učiteľ materskej školy, učiteľ materskej školy pri 
detských domovoch, pedagogický asistent, vychovávateľ v školských kluboch a centrách 
voľného času). Odborná a metodická príprava na voľnočasovú edukáciu žiakov mladšieho 
školského veku je integrálnou súčasťou študijných plánov v danom odbore. V rámci 
matematického vzdelávania sa realizuje v povinnom predmete Matematika a voľnočasové 
aktivity. Výučba predmetu je podporená e-learningovým kurzom v prostredí Moodle. 

 

2 Matematika a voľnočasové aktivity 

Cieľom daného predmetu je na jednej strane (časť a v e-learningovom kurze) pozitívne 
ovplyvňovať postoje študentov k matematike, precizovať matematické vyjadrovanie, vytvárať 
jednotiaci pojmový systém, nadobúdať elementárne schopnosti a zručnosti na riešenie istých 
typov matematických úloh – to všetko má smerovať k rozvíjaniu matematickej gramotnosti 
študentov. Na druhej strane (časť B v e-learningovom kurze) je to prezentácia možností 
rozvíjania matematických schopností detí mladšieho školského veku vo voľnočasových 
aktivitách. Tieto dve súčasti sa vo výučbe striedajú, prelínajú a navzájom ovplyvňujú.  

Ďalej bude pozornosť venovaná tej časti, ktorá ponúka pohľad na možnosti zaradenia 
matematiky do voľnočasovej edukácie a táto problematika je spracovaná v nasledovných 
intenciách. V úvode je to zoznámenie sa s legislatívnym rámcom, z ktorého sa odvíja činnosť 
                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci grantového projektu – KEGA 163-009PU-4/2010 Implementácia Learning Mana-
gement Systém do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preelementaristov 
a elementaristov. 
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mimo vyučovania. Pri analýze výchovných programov v školských zariadeniach je pozornosť 
zameraná na tie tematické oblasti výchovy (prioritne vzdelávacia oblasť), v ktorých má svoje 
miesto aj matematika. 

 

Pedagogický pracovník v školských kluboch, ktorý má pracovať s deťmi mladšieho 
školského veku, musí byť kompetentný pripraviť pre nich aktivity tak, aby zodpovedali veku 
a schopnostiam žiakov. Z pohľadu matematiky je nevyhnutné, aby poznal obsah vyučovania 
matematiky na primárnom stupni vzdelávania.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti v školskom klube detí je príprava na vyučovanie. 
Aj matematika je časťou tejto prípravy. 

 

 

Záujmová činnosť je významným elementom edukácie mimo vyučovania. Do tejto 
oblasti je možné inkorporovať aj matematiku v podobe rôznorodých aktivít – matematické 
(didaktické) hry, maľované krížovky, jednoťažky, tangram, pentamino, úlohy v štvorcovej 
sieti, algebrogramy, rébusy a šifry, hlavolamy so zápalkami, magické štvorce, sudoku, 
bludiská a labyrinty, matematické rozprávky, hry na štvorčekovanom papieri (napr. 
piškvorky, námorná bitka–lodičky) atď. 
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Matemtické súťaže sú jednou z aktivít, ktoré majú v sebe potenciál identifikovať 

matematické talenty, alebo aspoň podnietiť záujem žiakov o matematiku. V neposlednom 
rade využívajú chuť detí mladšieho školského veku súťažiť. Príprava na matematické súťaže 
sa môže realizovať aj mimo vyučovania. 

 
Informačno-komunikačné technológie skrývajú v sebe veľký potenciál zaujať žiakov. Ich 

zaradenie do voľnočasových aktivít by ale malo byť premyslené, pripravené a zmysluplné. 
Pedagóg by mal pracovať s takými výučbovými programami (aj matematickými), ktoré môžu 
prispievať k rozvíjaniu kľúčových kompetencií dieťaťa aj mimo vyučovania. Takéto 
pôsobenie je možné iba vtedy, ak je pedagóg zorientovaný v danej problematike a je schopný 
didakticky správne integrovať informačno-komunikačné technológie do voľnočasových 
aktivít žiakov mladšieho školského veku. 

 
3 Záver  

Výučba povinného predmetu Matematika a voľnočasové aktivity (časová dotácia pre 
denné štúdium 1 h prednáška, 3 h seminár) vytvára vhodný priestor pre prípravu budúcich 
pedagógov pre voľnočasovú edukáciu, v ktorej bude mať svoje nezastupiteľné miesto aj 
matematika. Skúsenosti ukazujú, že praktická realizácia všetkých prezentovaných aktivít 
študentmi v rámci seminárov prispieva k pozitívnemu vnímaniu matematiky z ich strany. 
Tento aspekt je veľmi dôležitý. Je žiaduce, aby pedagóg v pozitívnom zmysle vplýval na 
svojich žiakov, osobitne pri činnostiach mimo vyučovania. 


