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1. Komenského pohled na 

přírodovědnou výuku

 příroda jako prostor pro CELÉHO člověka

 prostředek pro inspiraci pro samotné 
LIDSKÉ JEDNÁNÍ

 překračuje čistě materiální rovinu

 „Fyzikální svět jako brána k duševnímu a 
duchovnímu rozvoji“



Klíčové prvky v odkazu J.A.K. v 

přírodovědné edukaci

 aktivní pochopení jevů

 zájem žáků o učení

 od smyslů k duši

 TROJÍ KOMENSKÉHO CESTA

1) poznej skrze smysly

2) zapiš do duše (skrze rozum)

3) realizuj uctivým chováním



Klíčové prvky v odkazu J.A.K. v 

přírodovědné edukaci

 pozorování + manipulace ► výklad

 docílení vědomí u dětí, že se neučí 

 opravdové a důkladné poznatky

 experimentování v přírodovědě jako cesta 
naplnění těchto tezí



Experiment v přírodovědě jako 

možnost naplnění zásady aktivity a 

názornosti v odkazu Komenského

 demonstrační pokus X experiment
 experiment jako badatelská metoda
 poznávací náboj
 propojení NÁZORNÉHO VNÍMÁNÍ S 

MYŠLENKOVÝMI OPERACEMI A PRAKTICKOU 
ČINNOSTÍ

 od konkrétních manipulativních činností k 
abstrakci a zobecnění (konkrétní-ikonická-
symbolická reprezentace)



Možný průběh experimentu

 1. Stanovení výzkumné otázky – co chceme 
prozkoumat? 

 2. Určení proměnných, které mají vliv na experiment –
co musíme zachovat a co budeme měnit? 

 3. Stanovení měřícího nástroje – jak to budeme 
měřit, co k tomu potřebuji? 

 4. Stanovení hypotéz – jak to asi dopadne? 

 5. Provedení experimentu a zaznamenání průběhu
– co se děje? 

 6. Zaznamenání výsledku experimentu – co se stalo? 

 7. Tvorba vlastních závěrů (zdůvodnění) – proč asi se 
tak stalo?



Zahraniční internetové stránky a 

přírodovědná výuka založená na 

experimentování

 jazyková bariéra a její eliminace

 vyhledávání dle hesla (tezauru)

 rozsáhlé možnosti

 inspirace pro výuku i pro koncepci 
vlastního přírodovědného předmětu



Austrálie: „Primary investigation“



Austrálie: „Primary investigation“



Název činnosti a stručný popis



Co nás čeká - přehled



Očekávané výstupy lekce



Pomůcky a příprava experimentu



Vyučovací postup – rady pro učitele



Rozšíření



Irsko: Objevujeme přírodní vědy



Videoukázky



















Pracovní listy ke stažení
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Velká Británie: „Primary resource“



Teorie a praxe experimentování



Ukázka pracovního listu / síly a pohyb



USA: Science Projects for Kids, Science Help for Parents



Teoretický úvod do problému



Pomůcky; Postup; Zápis



Diskuze; Víš, že?; Koutek pro rodiče/učitele



Pracovní listy dle témat



Animace – videa // tep



Další webové stránky:

http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/year1to6.html

http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/year1to6.html


Další webové stránky:

http://www.firstschoolyears.com/science/index.htm

http://www.firstschoolyears.com/science/index.htm


Další webové stránky:

http://www.coxhoe.durham.sch.uk/curriculum/Science.htm#Long%20Te

rm%20Overview%20of%20the%20Science%20Curriculum

http://www.coxhoe.durham.sch.uk/curriculum/Science.htm#Long%20Term%20Overview%20of%20the%20Science%20Curriculum


Další webové stránky:

http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=71



Závěrečné motto:

„Přírodovědný experiment může být 
hrou, hrou se zaměřením, která 
uspokojuje přirozené poznávací 

potřeby, žáci při ní získávají trvalejší 
poznatky, prožívají radost a 

přírodověda se stává pro ně velkou 
laboratoří, kam se těší. Jsou přece 

nyní vědci…“



DĚKUJI ZA 

POZORNOST

ondrej.simik@osu.cz


