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11. Manažérske zhrnutie:

Osemnáste stretnutie klubu v školskorn roku 2020/2021 — Rozvíjanie čitatel‘ských zručností — kľúčové
slová, predvídanie, pojmová mapa
Rozbor dokumentov, diskusia, výmena skúseností z hodín

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

Rozvíjanie čitateľských zručností — kl‘účové slová, predvídanic, pojmová mapa
Rozbor dokumentov, diskusia, výmena skúseností z hodin

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. Hlavná téma: Rozvijanie čitateľských zručností — kľúčové slová, predvídanie, pojmová

mapa
3. Rozbor dokumentov, diskusia, výmena skúsenosti z hodín
4. Diskusia

Po úvodnom privítani sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — Rozvíjanie čitateřských
zručností — křúčové slová, predvídanie, pojmová mapa.

Rozvoju čitateľskej gramotnosti prostredníctvom IKT sa náš pedagogický klub venoval na 13.
zasadnutí. Dnes sme sa zamerali na rozvoj čitatefskej gramotnosti prostredníctvom křúčových
slov, predvídania a pojmovej mapy.
Pri čítaní s porozumením ide o zručnosť vedieť texty nielen prečítat‘ a rozumieť im, ale aj
vyhľadávat‘, spracovávaf a porovnávat‘ informácie obsialmuté v texte. Na vyhľadávanie
základných informácii slúžia kľúčové slová. Sú to výrazy alebo frázy, ktoré podrobne
popisujú obsah samotného textu, vedú čitatel‘a celým textorn a vytvárajú myšlienkovú kostru.



Pri čítaní textu odporúč~ie žiakom tvoriť otázky a odpovedat‘ na ne, aby zistili, či daný text
pochopili rovnako a správne. Zároveň predvídajú, ako sa bude príbeh vyvíjat‘ ďalej. Metóda
predvídania spočíva vo vyvodzovaní náznakov v texte a v čitateľskej a životnej skúsenosti
žiakov. Ide vlastne o vyhľadávanie kľúčových slov, ktoré sú pred čítaním ako nástroj na
predvidanie, Po čítaní ako nástroj reflexie.
S využitím kľúčových slov pri čítaní textu vyhl‘adávajú a navrhujú kľúčové slová sami žiaci a
učia sa tým, čo v texte hrá významnú a čo vedl‘ajšiu úlohu, od ktorých bodov (výrazov) sa dej
alebo problém rozvíja. Pripravujú sa tak na zručnosť sumarizovania — na pojmovú mapu.
Pojmová mapa je grafickou schémou obsahu textu ‚je kognitívnym nástrojom na vizuálne
znázornenic vzfahov medzi myšlienkami, konceptami, slovami alebo symbolmi.
Vyj adruj e pojmy daného textu v dvoj dimenzionálnom priestore. Umožňuje vyj adrovanie
nadradenosti a podradenosti jednotlivých pojmov, teda umožňuje aj diagnostikovat‘ ich
hierarchické chápanie. Okrem toho móže vyjadrovat‘ následnost‘ dejov a procesov (grafy,
mapy, tabuľky, zoznamy).
Pri tvorbe pojmovej mapy vedieme žiakov k tomu, aby si:

o definovali ústredný problém;
o urobili si zoznam všetkých kl‘účových poj mov;
o rozvili kľúčové pojmy;
o vytvorili prepojenia medzi pojmami.

Výhody pojmovej mapy sú nasledovné:

o Znázorňovanie vedomostí

o Tvorba poznámok — poznámky z prednášok alebo kníh

o Organizovanie vedomostí do celkov

o Vzdelávanie a výučba —jednoduchšie vysvetľovanie zložitej šich myšlienok

o Jednoduchšia komunikácia a prezentácia komplexných myšlienok

o Efektívnejší brainstormin~

o Znázornenie myšlienkového procesu

o Podpora metakognitívnych schopností — pomáha premýšřat‘ o premýšľaní a naučit‘ sa,
ako sa lcpšic učit‘

13. Závery a odporúčania: Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale už aj čítania s
porozurnením Často pracujeme s nesúvislými textami. Práve pojmové mapy sú vhodnýiti iiástrojom na
rozvoj Čitateľskej gramotnosti a budeme ich na hodinách slovenského jazyka a literatúry a CIR
pravidelne používat‘.

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Jana Serbinová
15. Dátum 25.5. 2Q21
16.Podpis ~ ‚~(~ľ
1 7.Schválil (meno, priezvisko) ~/gr. Lenka Janoková
l8.Dátum 2~.5.2O21
19. Podpis

Príloha:

V

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu


