7. Centra aktivit – ukázka zadání

V minulé části seriálu jsme čtenářům přiblížili centra aktivit, ve kterých se pracuje v programu Začít spolu. Takové učení v souvislostech se může stát inspirací i pro práci v běžné třídě. Dnes pokračujeme konkrétní ukázkou. Přesto, že jsme ve třetí třídě ještě nepracovali podle ŠVP, uvádíme možné výstupy a klíčové kompetence rozvíjené v těchto činnostech.


Centra aktivit – 3. třída

Téma: Vlastnosti látek
Integrace obsahu vzdělávacích oborů a průřezových témat: Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce, Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence
k učení
žák jednoduše popíše, jak pracoval na daném úkolu,
posoudí, co se mu dařilo nebo nedařilo a proč
k řešení problémů
provádí jednoduchý experiment
komunikativní
v různých zdrojích najde informace, které se vztahují k tématu; přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuse
sociální a personální
vyslovuje své ocenění práce druhých dříve než kritiku
občanská
dodržuje pravidla práce ve skupině
pracovní
pro vlastní činnost vybere a připraví vhodné materiály


Očekávané výstupy z RVP – 1. st., 1. období
(pozn.: rozpracované očekávané výstupy budou v jednotlivých školách vycházet z jejich ŠVP)

Člověk a jeho svět
žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Český jazyk a literatura
plynule čte texty přiměřeného obsahu a náročnosti, 
píše správné tvary písmen a číslic
Matematika a její aplikace
správně písemně sčítá dvouciferná čísla;
zaokrouhluje čísla na desítky; doplňuje tabulky
Člověk a svět práce
vytváří různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
Osobnostní a sociální výchova
utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci


Objevy

Cíl: Zjistit rozpustnost daných látek ve vodě.
      Spolupracovat při práci.
Pomůcky: skleněné nádoby, filtrační papír, lžičky, sůl cukr, mouka, písek, křída, káva, olej
Úkol: pomocí pokusů zjistěte rozpustnost daných látek ve vodě
Postup:
1. Do několika nádob si připravte vodu. Do jedné vsypte trochu soli, do jiné cukr, písek atd. Míchejte a pozorujte. Po chvíli přefiltrujte.
2. Zapište zjištění: Látky ve vodě rozpustné:
	                  Látky ve vodě nerozpustné: 
3. Další zjištění: 


Čtení

Cíl: Číst s porozuměním. Vysvětlit podstatné z textu. Domlouvat se, spolupracovat.
Pomůcky: encyklopedie ,,Už vím proč“
Úkol: Vyberte si, jednu z možností, o čem budete číst: chléb, cukr, papír, sklo, textil, železo.
1. Nejprve si povězte společně, jak si myslíte, že se vyrábí. Co o tom víte?
2. Přečtěte si v encyklopedii, jak se vámi vybraný výrobek dělá.
3. Promyslete si, jak byste ostatním vysvětlili, to, o čem jste četli. Můžete si podstatné body zapsat. Rozdělte si prezentaci tak, abyste se vystřídali všichni ze skupiny. 


Psaní

Cíl: Slova bezchybně přepsat, dbát na správné tvary psacího písma. 
       Pojmy roztřídit do skupin podle vlastností výrobků či přírodnin, které  označují. 
Pomůcky: proužky papíru, pera, připravené tabulky
Úkol: 
1. Napište psacím písmem všechna slova na lístečky, každé slovo dvakrát.
2. Roztřiďte podle vlastností a nalepte do tabulek.
Slova: cukr, máslo, mléko, dřevo, vlna, papír, vzduch, půda, kyslík, písek, žula, kůže, maso, sklo, kov, uhlí, ropa, plast

Rozdělení podle skupenství
látky pevné
látky kapalné
látky plynné




Rozdělení podle způsobu využití
výroba potravin
 výroba oděvů
výroba obuvi
na výrobu nábytku
stavební materiál
zdroj energie







Pozn.: tabulky budou směrem dolů ,,delší“


Matematika

Cíl: Zjistit hmotnost některých předmětů 
Pomůcky: váhy, závaží, různé předměty
Úkol: 
Připravte si několik různých předmětů. 
Seřaďte je odhadem od nejlehčího po nejtěžší. Zapište.
Předměty postupně zvažte. Zapisujte do tabulky. Seřaďte od nejlehčího po nejtěžší.
Porovnejte váš odhad se skutečností.
Zaokrouhlete všechny hmotnosti na desítky.
Jakou hmotnost byste nesli, pokud byste si vzali 2 předměty? Tvořte úlohy a písemně sčítejte.

Předmět
Odhad pořadí
Skutečné pořadí 
Zjištěná hmotnost v gramech
Zaokrouhlení 
na desítky












Ateliér

Cíl:	Využít různé vlastnosti materiálů při jejich zpracování.
Úkol:	Vyberte a připravte si vhodný materiál (dřevo, papír, textil, vlna, korek, kov a jiné) a vyrobte z něj jakýkoli ozdobný nebo užitný výrobek podle vlastní fantazie.
Materiály můžete i vhodně kombinovat. 

Nedílnou součástí center aktivit je závěrečná reflexe v kruhu. Žáci zde prezentují výsledky své práce, ale také hodnotí, co se jim dařilo a co dělalo problémy, popisují, jak postupovali a k čemu dospěli, vyprávějí, diskutují. Tato aktivita směřuje k sebehodnocení a dává prostor k rozvoji kompetencí k učení, sociálních a komunikativních. 
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