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Anotace:
Cílem
je
zvýšit
kvalitu
výuky
prostřednictvím
digitálních
technologií. Zařazením multimédií do výuky chceme působit na co
největší množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity,
které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci. To vše
směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Tímto způsobem chceme žáky motivovat k hodnotnějšímu učení.
Prezentace si klade za cíl vyvodit rozdíl mezi rovinou a prostorem a
seznámit žáky s pojmem krychle. Úvod práce je věnován právě rozdílům
mezi rovinou, prostorem, objekty v rovině a prostoru. Žáci jsou
rovněž seznámeni s novým názvoslovím týkajícím se prostoru. Jsou
uvedeny i nadstandardní termíny, počítá se však s tím, že vychází
z vlastní praxe žáků. V další části je porovnán popis čtverce a
krychle. Na závěr prezentace se žáci setkají také s pojmem síť a
procvičí si prostorovou orientaci a představivost při vyhledávání
sítě krychle.

Plněné výstupy:
Žák pojmenuje,
pohledů.
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