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11. Manažérske zhrnutie:

V rámci prvého májového stretnutia klubu biológie sme sa zamerali na praktické cvičenia
z biológie živočíchov a bádateľské aktivity vo vyučovaní.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Návrhy praktických cvičení z biológie živočíchov- členovia klubu na základe
skúseností navrhli niekoľko praktických cvičení zameraných na biológiu živočíchov
a spracovali protokoly k vybraným témam ( ako napr. mikroskopické pozorovanie
jednobunkových živočíchov, pozorovanie stavby tela, pohybu vybraných
bezstavovcov – dážďovka, slimák, motýľ...., poznávanie bezstavovcov a stavovcov)
2. Bádateľské aktivity vo vyučovaní biológie a prírodovednej gramotnosti – analýza
a diskusia členov o bádateľsky orientovanom prírodovednom vzdelávaní – čo je to
bádanie, bádanie z pohľadu žiaka a učiteľa, bádateľský cyklus, úrovne bádania,
bádateľské zručnosti žiaka – spôsobilosti vedeckej práce, ako učiť bádateľským
spôsobom, ukážky bádateľských aktivít....

1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bolo vytvorenie protokolov s úlohami
k vybraným cvičeniam z biológie živočíchov ako aj analýza bádateľského vyučovania.
Odporúčame sa v budúcnosti k téme bádania vrátiť a pripraviť konkrétne aktivity pre žiakov.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 05.05.2021
Trvanie stretnutia: od 14,30hod do 17,30hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Mgr. Šimková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Mgr. Bažaličková Martina

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bohovičová Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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