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Metodika

Naša nová, unikátna metodická príručka ponúka v jednom online dokumente tri zobrazenia
každej strany pracovného zošita:

1. zobrazenie pracovného zošita
2. zobrazenie riešení úloh (pre spoločnú kontrolu)
3. metodické poznámky pre učiteľa

zobrazenie pracovný zošit

zobrazenie výsledky

zobrazenie metodika

Zošit otvoríte zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Tieto údaje zasielame tým, ktorí si
objednali pracovné zošity pre celú triedu.

Po otvorení sa dostanete na prvú stranu. Kliknutím na ikonu

sa vám otvorí strana

s úvodnými informáciami k metodickej príručke.

V zošite listujete šípkami, vyhľadávate pomocou slov, čísla strany alebo pomocou obsahu.
Každú stranu v každom zobrazení si môžete zväčšiť tak, že dvakrát na ňu kliknete (dvojklikom
sa aj vrátite do pôvodného zobrazenia). Alebo použijete „+“ na spodnej lište.

Po otvorení ktorejkoľvek dvojstrany nájdete vľavo dole dve trojice ikoniek:

Horná trojica prepína ľavú zobrazenú stranu.
Dolná trojica prepína pravú zobrazenú stranu.

ikona prepína do zobrazenia „pracovný zošit“ – to je to, čo majú pre sebou vaši žiaci.
ikona prepína do zobrazenia „výsledky“ – to je to, čo by mali mať vaši žiaci po
vyriešení úloh. Pre prvý ročník sme zvolili výsledky písané rukou, aby mali deti možnosť neustále
vnímať tvar správne napísaných číslic.

ikona prepína do zobrazenia „metodika“ – táto strana je určená pre vás, milé kolegyne
a milí kolegovia – sú v nej metodické komentáre k jednotlivým úlohám, obsahový a výkonový
štandard a tipy na ďalšie aktivity, ktoré môžete zaradiť pri práci s deťmi.

Takto vyzerá text metodiky:

V metodike nájdete texty označené:

ikona označuje texty, ktoré sa podrobnejšie venujú zásadám Riadeného Aktívneho
Učenia a tomu ako by sa mohlo stať neoddeliteľnou súčasťou vašej školskej práce.

ikona upozorňuje na texty, v ktorých sa podrobnejšie venujeme učebnej pomôcke
Aktívna matematika, ktorú pre vás pripravujeme. V ponuke bude koncom kalendárneho roka.
Ak prejdete na stranu pracovného zošita v ktoromkoľvek zobrazení a ukáže sa okolo nej tmavé
orámovanie, znamená to, že táto strana je prelinkovaná na Planétu vedomostí, do lekcie
Matematiky z Fínska, ktorá obsahom zodpovedá učivu, ktorému sa venujete na tejto strane.
Stačí iba raz kliknúť (hocikde) a máte k dispozícii hravý online materiál, ktorý môžete použiť na
svojich hodinách.

Želáme veľa krásnych a zábavných hodín s našou matematikou. Veríme, že nový koncept
metodickej príručky vám pomôže k tomu, aby vaše deti matematiku milovali.

