METODICKÝ  LIST

Usmernenia vytvorené metodickým orgánom pri OŠaM   MsÚ Žilina pre potreby MZ a učiteľov 1. stupňa 

Téma:  Slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku- seminár s autorkami učebníc 

Cieľ:  Zhrnúť základné informácie zo seminára

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. zdôraznila teoretické východisko pre oblasť Jazyk a komunikácia v štátnom vzdelávacom programe ISCED 1
• koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazyka = vedieť funkčne využívať jazyk
 Hovorila o štyroch spôsoboch, ktorými používame jazyk
— počúvanie
— rozprávanie
— písanie
— čítanie

— Cieľom je naučiť deti funkčne používať materinský jazyk vo všetkých štyroch uvedených.
   Funkcie učebných textov k slovenskému jazyku pre 2. ročník
— Učebnica
— Prezentácia poznatkov.
— Upevňovanie a precvičenie poznatkov.
— Podpora schopnosti používať nové poznatky v bežnej komunikácii pri rozprávaní, písaní, počúvaní aj čítaní. 

    Autorka kládla dôraz na prepojenie jazykovej a komunikačnej (slohovej) zložky. Jazyková a slohovo-komunikačná zložka tvoria v súlade s uvedenou koncepciou a ISCED1 neoddeliteľný celok. V učebnici sú teda vzájomne prepojené tak, aby jedna druhú prirodzene dopĺňali a obohacovali.
         Upozornila, že cieľom každej  úlohy  je poskytnúť žiakom dostatok priestoru na rozprávanie, formulovanie vlastných myšlienok.
Pri rozprávaní ich prirodzene usmerňujeme v primeranom používaní odbornej terminológie (široké e),prípadne diagnostikujeme a upravujeme správnu výslovnosť.

    Autorka hovorila o štruktúrnych komponentov učebnice a pracovného zošita.
— Najmenšia jednotka učebnice (nadpisy, systém úloh, obrázky a ilustrácie, grafické prvky –    farba, línie, typ písma, piktogramy atď.)
— Prostredníctvom nich učebnica plní svoje funkcie.
— Jednotlivé prvky sú do učebnice zaradené zámerne, so zámerom plnenia ich úlohy.

    Upozornila na:
Špecifický prvok zaradený v pracovnom zošite.
Podporuje schopnosť detí hrať sa so slovom, rýmom, vtipom.
Séria textov, vhodných na dramatizáciu. Ich cieľom je praktické využitie osvojených poznatkov z jazykovej aj komunikačnej zložky v aktívnej komunikácii.
Mgr. Zuzana Lacková – Mgr. Pavla Agalarevová
Hovorili o štruktúre PZ z Čítaniaa A
O cieľoch hodín čítania v 2. ročníku ZŠ
Technika čítania
• zdokonaľujeme techniku čítania, nielen hlasné výrazné, ale uvedomelé, hlasné i tiché, no plynulé s porozumením (Gavora, Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka), smerovanie – porozumenie prečítaného obsahu i významu textu, individuálne  schopnosti žiaka a typ triedy
• zadania sú jednoduché, krátke, zrozumiteľné, pričom od začiatku postupujeme od tých najjednoduchších, (ukážka – jednoduchým spôsobom postupujeme po prečítaní textu, otázkami na obsah textu (vyhľadanie informácii explicitne obsiahnutých v texte, nadväzujeme voľným prepojením na situácie zo života žiakov – rozvíjame komunikačné kompetencie v životných situáciách)

Odporučili využívať viacero foriem  čítania.
• každý žiak môže čítať jednu vetu textu;
• učiteľ prečíta vetu, ktorú potom prečíta žiak, žiak si text pripraví a potom ho prečíta;
• hra na moderátora – žiak si nacvičí a prečíta text pred triedou;
• hra na rádio – učiteľ číta tak, aby ho žiaci len počuli, nevidia ho, a tak sa sústredia len na počuté slovo;
• hry so slovami z textu – učiteľ a žiaci čítajú spoločne, učiteľ nahlas a žiaci potichu, pričom učiteľ naschvál niektoré slová zmení alebo vynechá, žiaci musia rýchlo reagovať (napr. ťuknutím na stôl), po tejto hre môžu žiaci hádať, koľko zmien učiteľ urobil.


