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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia:  

Tretie stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Didaktické hry vo vyučovaní. Rámcový 

program stretnutia bol zameraný na prácu s odbornou literatúrou a metodickým materiálom. 

Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rôznymi zdrojmi metodického materiálu a  odbornej 

literatúry a ich využitím pri tvorbe námetov didaktických hier. V ďalšej časti stretnutia  prítomní 

členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie didaktických 

hier vo vyučovaní Biológie. 

 

kľúčové slová:  

didaktické hry, didaktické pomôcky 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Didaktické hry vo vyučovaní 

3. Praktická aplikácia témy: Využitie didaktických hier vo vyučovaní biológie 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 
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K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Didaktické hry vo vyučovaní. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie histórie hier a pojmu didaktická hra; 

b) oboznámenie sa s klasifikáciou, štruktúrou didaktických hier, pozitívami a negatívami 

didaktických hier; 

c) objasnenie metodiky realizácie didaktickej hry a významu hry pre dieťa;  

d) prezentovanie rôznych internetových zdrojov odbornej literatúry a metodického materiálu 

s využitím didaktických hier vo vyučovaní biológie, geografie, matematiky:  

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/7_ops_dechtarova_miroslava_-

_vyuzitie_didaktickych_hier_pri_fixacii_prebraneho_uciva.pdf, 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/7078/jednoduche-hry-a-aktivity-na-online-

vyucovanie, https://expolpedagogika.flox.sk/files/met.-bio-6/didakticke-hry.pdf, 

https://pohodovamatematika.sk/vyrazy-bludiskom-k-tajnicke.html, 

https://arsuli.wordpress.com/2012/11/12/1434/, 

http://akonaskolu.eu/index.php?sekcia=didakticke_hry&zaradenie=geo 

  

K bodu 3 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu po objasnení metodiky realizácie didaktickej hry 

spoločne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie didaktických hier vo 

vyučovaní biológie. Jednotlivé druhy didaktických hier spoločne riešili na interaktívnej tabuli. 

13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 4 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Didaktické hry vo vyučovaní. V aplikačnej 

úlohe si vyskúšali aj prácu s interaktívnou tabuľou. 

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu didaktické hry.  

Pracovať s rôznym metodickým materiálom a jeho využitím pri tvorbe rôznych námetov didaktických 

hier na vyučovaní predmetov biológia, geografia a matematika. 

Využívať interaktívnu tabuľu pri riešení didaktických hier počas edukačného procesu.  

Rozvíjať u pedagógov a následne u žiakov ich digitálne zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Nora Hentšelová 

15. Dátum 21. 3. 2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 21. 3. 2022 

19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  21. 3. 2022  

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


