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Interaktívna tabuľa

Je dotykovo - senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná aktívna komunikácia medzi
užívateľom a počítačom s cieľom zaistiť maximálnu možnú mieru názornosti zobrazeného obsahu (Dostál,
2009)

Interaktívna tabuľa (ďalej len IT) je prostriedkom ktorý ponúka:

množstvo stimulov, vizualizáciu, imagináciu, novosť

 je silným motivačným aspektom

 aktivizuje zmysly

Autori E. Petlák, D. Valábik a J. Zajacová (2009) zdôrazňujú, že učenie prechádza našou mysľou, srdcom
a dušou – deti sa učia najlepšie vtedy, keď učenie prebehne celou ich bytosťou t.j. zmyslami, ale aj emóciami,
dispozíciami, potenciálom a záujmom.



Prostredníctvom IT vie učiteľ ponúknuť deťom aktivity hrového charakteru, v ktorých sa môžu rozvíjať

všetky stránky osobnosti dieťaťa:

perceptuálno – motorická;

 kognitívna;

 sociálno - emocionálna

Z obsahového hľadiska IT ponúka príležitosti na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v každom tematickom okruhu:

 Ja som - rozvoj osobnostných kompetencií, primárne zmyslov (zrak, sluch, hmat), rozvoj sebareflexie,

sebauvedomovania.

Prostredníctvom práce s IT dieťa dokáže zvládnuť na základe podoby a slovných inštrukcií dospelého na

elementárnej úrovni prácu s DT, využívať koordináciu zraku a ruky, kresliť veľkými grafickými pohybmi,

kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo;

Ľudia - rozvoj sociálnych skúseností , oboznamovanie sa s pracovnými aktivitami ľudí, o miestach kde žijú,

o etnikách, rasách.

Prostredníctvom práce s IT dieťa dokáže riešiť interaktívne úlohy na IT, priradiť, triediť, rozoznať a pomenovať

farby na obklopujúcich reáliách, priradiť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (tvar, farba, veľkosť),

určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine, počítať minimálne od 1 – 10, poznať, rozlíšiť, priradiť,

triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary, priestorové geometrické tvary



 Príroda – rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých
predmetov, formovanie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode a získavanie základných vedomostí o zemi a
vesmíre.

Prostredníctvom IT dieťa dokáže rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia, určiť niektoré pozorovateľné
spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou;

 Kultúra – rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí rozvoja vnímania a uplatňovania
hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.

Prostredníctvom IT sa dieťa dokáže orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s
konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov, rozlíšiť časové vzťahy - čo je teraz,
dnes, čo bolo včera, čo bude zajtra, zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej;

V rámci implementácie IT do materskej školy je vhodné striedať a efektívne modifikovať jej využitie v rôznych
organizačných formách:

 hry a hrové činnosti

 pohybové a relaxačné cvičenia

 pobyt vonku

 edukačná aktivita



Interaktívny učebný materiál pre tematický okruh – JA SOM

NÁZOV EDUKAČNEJ AKTIVITY: Ovocie a zelenina

VZDELÁVACIA OBLASŤ: Perceptuálno - motorická

OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Základné úkony v činnostiach na interaktívnej tabuli

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Vedieť samostatne, alebo s pomocou učiteľky pracovať s interaktívnou tabuľou

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ CIEĽ: Interaktívnym perom (prstom) kresliť, označiť, preniesť a vyfarbiť

obrázok

Aktivity detí na interaktívnej tabuli:  

Nakresli interaktívnym perom (prstom) jesenný obrázok, využi ponúknuté farby, štetce alebo perá 



Pohybuj reflektorom po tabuli a po odkrytí pomenuj čo vidíš (Ťahám rukou sem i tam, aký obrázok si

odkrývam?

Prenes prstom ovocie a zeleninu do správneho košíka (presúvačky- presúvanie obrázkov)



Vyznač

- čoho je najviac – červenou farbou, 

- čoho je najmenej – modrou farbou.

- spoj počet ovocia a zeleniny s číslom.



Interaktívny učebný materiál pre tematický okruh – PRÍRODA

NÁZOV EDUKAČNEJ AKTIVITY: Jeseň

VZDELÁVACIA OBLASŤ: Kognitívna

OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Ročné obdobia

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie

VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ CIEĽ:  Charakterizuj ročné obdobie  jeseň podľa jej typických znakov



 Označ perom obrázky patriace k jeseni a priraď ich čiarou k obrázku

 Vyber  si oblečenie na jesennú prechádzku; prenes prstom oblečenie do prázdnych okienok



 Nakresli interaktívnym perom dažďové kvapky; (Prší, prší, len sa leje....)

 Nakresli  ako lieta šarkan; (Letí, šarkan letí, tešia sa mu deti...)

 Prepíš perom písmenká do políčok



Interaktívny učebný materiál pre tematický okruh – ĽUDIA

NÁZOV EDUKAČNEJ AKTIVITY: Farby - tvary

VZDELÁVACIA OBLASŤ: Kognitívna

OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety podľa určitých kritérií farba,

tvar, veľkosť

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ CIEĹ: Rozlíšiť a porovnávať tvary, farby podľa predlohy zostaviť obrázok



 Vyfarbi tvary podľa predlohy a  usporiadaj ich v danom  poradí na šnúrku

 Vyfarbi  tvary rovnakou farbou a  usporiadaj tvary podľa predlohy



Interaktívny učebný materiál  pre tematický okruh – KULTÚRA

NÁZOV EDUKAČNEJ AKTIVITY: 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: Sociálno – emocionálna oblasť

OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Čítanie a písanie jednoduchého príbehu

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Čítať kreslený príbeh a obrázkový materiál

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ CIEĽ: Doplň správny obrázok do textu básne 

 Pomenuj obrázky na tabuli a porozprávaj niečo o každom obrázku



Vlož správny obrázok do textu
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