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Hravou formou dieťa spoznáva: 

• Orientáciu podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe) 

• Spoznávanie súhvezdí  

• Objekty slnečnej sústavy  

• Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom  

• Skúmanie vesmíru  

 

Výhody pracovného zošita: 

 Všetky základné astronomické pojmy sú vysvetlené jednoducho – pochopenie každej 

témy si môžu deti overiť cez mnohé aktivity a praktické úlohy. 

 Jediný pracovný zošit o vesmíre pre deti vo veku od 5 do 10 rokov. 

 Farebné kvalitné obrázky vesmírnych telies a javov spracovaných odborníkmi z 

hvezdární, špeciálne pre tento knižný titul.  

 Jednoduchým jazykom vysvetlené zložité astronomické fakty.  

 Množstvo tvorivých úloh na riešenie aj zhrnutie informácií na zapamätanie. 

 

Prácu s pracovným zošitom pedagógom uľahčuje Metodická príručka LETÍME DO 

VESMÍRU – spoločne vytvárajú komplexné dielo o vesmíre pre MŠ (deti od 5 rokov) a 

pre 1. stupeň ZŠ.    

 

BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa 

i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre 

dieťa aktívnym spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov 

už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti 

našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam 

z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku Človek a 

príroda je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy.  

 


