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11. Manažérske zhrnutie: 
Práca sa zaoberá aktivizáciou žiakov na hodinách čítania prostredníctvom didaktických 
hier, tvorivých úloh a otázok.  V práci nájdete vysvetlenie, prečo je dôležité ich využívať vo 
vyučovacom procese.  Práca ponúka aj konkrétne didaktické hry a úlohy, ktoré sa osvedčili pri 
základoch čítania, rozvoji čítania a porozumení textu v 1. a 2. ročníku ZŠ.   
Súčasťou práce sú  závery a odporúčania pre vyučujúcich. 
Kľúčové slová: Didaktická hra, fluencia, flexibilita, originalita myslenia, tvorivé úlohy. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
a/ Význam aktivizácie žiaka na vyučovaní z hľadiska motivácie a učenia sa žiakov. 
b/ Motivačná sila tvorivých úloh a didaktických hier. 
c/ Tvorivé otázky a úlohy na vyučovaní. 
d/ Didaktické hry, pojem a požiadavky. 
e/ Didaktické hry na vyučovaní. 
Stretnutie prebiehalo podľa hore uvedených bodov. V priebehu preberaných tém vyjadrovali 
prítomní svoje postrehy a skúsenosti  k danej téme. 

13. Závery a odporúčania:  
 Využívanie a rôznorodosť didaktických hier, tvorivých úloh a odpovedí je veľmi dôležité u malých 
žiakov,  tí potrebujú zmenu, pohyb, podnety a objavovať stále niečo nové.  
Z témy vyplývajú nasledujúce odporúčania pre  vyučujúcich: 
1. K textom zaraďovať  tvorivé úlohy a otázky. 
2. Využívať didaktické hry a obmieňať ich podľa charakteru textu.   
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