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11. Manažérske zhrnutie: 

 Práca s autokorektívnymi kartičkami na hodinách Matematiky.             

Možnosť samokontroly výsledkov. 

 Sčitovanie a odčitovanie v obore do 20. Porovnávanie, číselný rad. 

 Geometria – telesá. 

 Názorné ukážky a príklady z praxe.  

 



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

 - Práca s autokorektívnymi kartičkami : pokračovanie matematických riešení, ktorých správnosť  si 

žiaci  môžu sami overiť, prípadne opraviť. 

- Riešnie príkladov na určovanie poradia, určovanie počtu – skupinová práca. 

- Detské sudoku, lepenie rozstrihaného obrázka, pomôcky na určovanie poradia číselného radu,  

   určovanie číselného radu v obore do 20. 

- Hra Domino – práca vo dvojiciach a samostatná práca. 

- Krokovanie - +, - . 

- Autobus – určovanie počtu – nastúpili, vystúpili, pribodlo, ubudlo, zisťovanie rozdielu. 

- Zostavovanie slovných úloh pomocou ilustračných obrázkov. 

- Autokorektívne kartičky – Stavby z kociek, hľadanie plánov stavieb a ich určovanie pomocou 

   pomocou smajlíkov.    

 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Výhoda je, že žiaci si  môžu svoje riešenia sami odkontrolovať a hneď prípadne opraviť. 

Zároveň posilňujú aj medzipredmetové vzťahy – SJ, PVO.. 

Práca s rôznymi podpornými pomôckami pomáha žiakom ľahšie pochopiť a uložiť si do 

pamäte  matematické pojmy a počtové operácie v obore do 20.  
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