Týždeň olympionikov
Hýb sa, uč sa, objavuj!
Cieľ : Hlavným cieľom je navrhnúť a uskutočniť vlastné olympijské hry. Jednotlivé úlohy budú žiaci
riešiť v závislosti od počtu žiakov v skupinách a dostupných možností. Ide o projektovú aktivitu
s dôrazom na medzipredmetové vzťahy, v ktorej žiaci budú riešiť nasledovné úlohy: vyhľadávanie
informácií a spracovanie informácií, realizácia prezentácií, výtvarná činnosť, športových aktivít. Úlohy
sú zamerané na rozvoj spolupráce v skupine s cieľom podporiť tímového ducha a komunikáciu, ďalej
sú zamerané na vyhľadávanie a zdieľanie informácií, rozvíjanie čítania s porozumením a prácu
s písaným textom, finančná gramotnosť, rozvoj zručností - tvorivosť, iniciatívnosť, spolupráca, kritické
a analytické myslenie a pohybové schopnosti.
Pomôcky: encyklopédie, články, počítač, internet, výtvarné pomôcky, písacie potreby, športové
náčinie, stopky, odmeny.
Harmonogram dňa:
Ranný kruh: 8:00 – 8:30
Vzdelávacie aktivity: 8:30 – 12:30
Rozvoj zručností: 12:30- 15:30
Termín: 16.8.-20.8.2021
Miesto realizácie: areál školy
Veková kategória : 4. a 5. ročník (9 – 12 rokov)
Čas: 8:00 – 15:30 (cyklus B)
Počet: 12 žiakov
Vedúci: Mgr. Zita Kubíčeková, Bernadeta Doróková
Deň

Zameranie aktivity
Ranný kruh

1.

deň

Realizácia aktivity
Predstavenie sa v rámci
skupiny, stručné seba
Spoznanie skupiny
charakteristiky, rozhovor
letnej školy
o tom čo sme robili
Rozvoj komunikačných počas voľných dní.
kompetencií
Rozhovor o letných
olympijských hrách.
Predstavenie projektu
olympijských hier pre
skupinu .
Vzdelávacie aktivity
Rozvoj komunikačných Rozdelenie detí do
kompetencií
skupín – tímov. Spoločne
Rozvoj spolupráce
si vytýčime ciele a úlohy.
v skupine
Každý tím bude pracovať
Vyhľadávanie
na pridelenej úlohe.
informácií
Spracovanie
informácií

Aktivity
Spoznávame spolužiakov
Úvodná hra na zoznámeniežiakov rozdelíme do dvojíc,
úlohou žiakov je spoznať sa
(meno, bydlisko, vek) a nájsť 1
spoločnú vlastnosť
a predstaviť sa navzájom
skupine.

Rovnaká hláska

Zdieľanie informácií
Zakladateľ
novodobých
olympijských hier
Olympijské symboly
Olympijské motto

Didaktické hry –
slovenský jazyk

Rozvoj zručností
Tvorivá aktivita

Voľnočasové
a pohybové aktivity
Ranný kruh

2. deň

Vzdelávacie aktivity
Rozvíjanie čítania
s porozumením
a písomného prejavu
Rozvoj komunikačných
kompetencií
Olympijské hry
v minulosti a dnes
Koncept fair play

Tímy vytvoria vlajku
olympijských hier
a vlajky krajín, ktoré by
chceli reprezentovať.

Zhodnotenie
predchádzajúceho dňa,
diskusia o zmysle
a hlavnej myšlienke
olympijských hier
Žiaci pokračujú v práci
v tímoch. Zamerajú sa
informácie
o jednotlivých
disciplínach v minulosti
a dnes. Vytvorenie
projektu na danú tému
a jeho prezentácia
Didaktické hry –
matematika

Hlásky v daždi
Nájdi skryté vybrané slová
Rybník
Detektív
Pyramída slov
Pozor, len samohlásky
Dlhočizný skok – úlohou je
dosiahnuť čo najdlhší skok,
najlepší (skupinový) výkon.
Čísla, tvary a písmená –
úlohou žiakov je vytvoriť
vlastnými telami tvar,
písmeno alebo číslo.
Lopta v kruhu

Nedokončené príbehy

Číselné oko – súčet troch čísel
musí byť 15.
Matematika hrou
Finančná gramotnosť

Rozvoj zručností
Tvorivá aktivita

Vytvorenie koláže
vybraného športu

Voľnočasové
a pohybové aktivity
Ranný kruh

3. deň

Vzdelávacie aktivity
Rozvíjanie čítania
s porozumením
a písomného prejavu

Zhodnotenie
predchádzajúceho dňa
a diskusia o etike
športovca, férovosť
Tímy si vyberú osobnosti
OH, pokúsia sa o ich
charakteristiku
a vytvoria novinový
článok o olympijskej

Medzinárodné stretnutie –
dramatická hra
Každý z nás je hviezda

Príbehy rozprávané po

Rozvoj komunikačných osobnosti.
kompetencií
Úspechy slovenských
a zahraničných
športovcov na OH
Didaktické hry –
slovenský jazyk

jednom slove
Slovné hry
Kráčajúce slová
Poskladajme vetu
Najjednoduchšie monológy a
dialógy
Tvorenie básní

Rozvoj zručností
Tvorivá aktivita

Opis osoby
Novinový článok

Voľnočasové
a pohybové aktivity
Ranný kruh

Vzdelávacie aktivity
Vedomostný kvíz

Manažment času
Príprava fotografií
a video dokumentácie

4. deň

Sochy
Drep-skok
Zhodnotenie
predchádzajúceho dňa,
nastavenie úloh na
predposledný deň.
Hravou formou si deti
overia svoje vedomosti
počas získané v letnej
škole.
Žiaci už poznajú
športovcov a jednotlivé
disciplíny ich úlohou
bude zostaviť
harmonogram a náplň
posledného
olympijského dňa.
Didaktické hry –
matematika

Upratovanie
Hádanková matematika
Kocková matematika
Rovnaké čísla – úlohou žiakov
je napísať číslo 28 piatimi
dvojkami.

Rozvoj zručností
Tvorivá aktivita

Voľnočasové
a pohybové aktivity
Ranný kruh
5. deň

Vzdelávacie aktivity
Športová aktivity

Príprava propagačného
materiálu - pohľadnice,
plagáty, reklamné
materiály
Športové disciplíny
Zhodnotenie
predchádzajúceho dňa
Realizácia olympijského
dňa, pohybové aktivity

Ranná rozcvička

Krátky kurz podania
prvej pomoci
Spracovanie fotografií
a video dokumentácie
Práca na informačnej
tabuli s výsledkami
aktérov

podľa dohodnutého
harmonogramu,
zaznamenanie
výsledkov, vyhodnotenie
športových disciplín.

Didaktické hry – anglický
jazyk

Vyhodnotenie
Rozvoj zručností

Zhodnotenie priebehu
celého týždňa a všetkých
výstupov.

Pexeso
Hra na mímov
Hangman
Simon Says
Bingo
Take a chance

