
Materská škola  Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Z Á P I S N I C A  Z  METODICKEJ   PORADY

Dátum                :  11.11.2019
Miesto                :  Materská škola Budovateľská 8, Prešov
Zapisovateľ        :  Mgr. Drobná Lucia– metodička školy
Overovatelia      :   PaedDr. Eva Miklášová – riaditeľka školy
                                                                       

Program rokovania :
1. Privítanie, oboznámenie s témou metodického stretnutia;
2. PaedDr. Eva Miklášová (riaditeľka MŠ) prírastky do učiteľskej knižnice + Predškolská

výchova ;
3. IKT program Stellárium a jeho implementácia do VVP MŠ;
       RNDr. Mária Csatáryová, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied Prešov);
4. Otázky z praxe;
5. Diskusia;
6. Opatrenia;
7. Záver.
                 

Záznam z rokovania:
K bodu   1: Metodička  materskej  školy,  Mgr.  Lucia  Drobná,  prítomné  kolegyne  a hostí
privítala a oboznámila s programom MZ-stretnutia;
K bodu 2:  PaedDr. Eva Miklášová (riaditeľka MŠ) uviedla prírastky do učiteľskej knižnice
(Vianočné CD, zborník konferencia OMEP ) + Predškolská výchova 1/2019-20, publikovaný
článok ERASMUS+;
K bodu 3:  RNDr. Mária Csatáryová, PhD. podrobne analyzovala IKT program Stellárium.
/  oboznámenie  s piktogramami  na  bočných  lištách  a ich  využitie  v programe  +
preklopené  do  praktických  ukážok  +  obsažný  komentár  k daným  tematikám...lupa,
vyhľadávanie  planét,  mliečna  dráha  a jej  viditeľnosť  v ročných  obdobiach,  súhvezdia
vesmíru,  veľký  letný  trojuholník,  hmlovina,  pohľady  na  Zem  z mesiaca,  slnka  ap.,
kométy, meteorický roj ap./
K bodu 4: Otázky z praxe :

 Ako sa dostaneme do letného režimu (mliečna dráha)?
 Svetové strany (človek stojí na pravé poludnie...kde je východ)?
 Je súťaž Stellárium?
 Ako použiť ďalekohľad?
 Môžem používať „myšku“?
 Čo je azimutová mriežka a čo s ňou v MŠ?
 Dvojšipky vpravo/vľavo...ako sa dá vrátiť späť?
 Čo robiť keď sa zobrazí meteorický roj?
 Ako používať stopy družíc a objekty hlbokého vesmíru?
 Ako vypnúť stellárium program?
 Ako inštalovať program do notebooku?



K bodu 5: Diskusia bola realizovaná priebežne;
K bodu 6:  Poďakovanie prítomným za aktívnu účasť a pozornosť. 

Opatrenia MZ:
 Naštudovať metodiky Vesmír v MŠ;
 Naštudovať/ oboznámiť sa s IKT programom Stellárium;
 Inštalovať IKT program Stellárium do 1. a 2. triedy.

V Prešove: 12.11.2019                                         Zapísala:.........................................

                                                                              Overila :  .....................................

                                                                                     
                                                                   
Zápisnica je k nahliadnutiu u  metodičky materskej školy.

Prílohy: Prezenčná listina / fotodokumentácia
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