
 
 Príloha č. 2: Vzdelávacia aktivita č. 2 

 

    

 

Názov: Ako zistiť, ktorý z magnetov je „silnejší“ ? 

Cieľová skupina: materská škola – predprimárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Dieťa počas činnosti získava elementárne 

základy uvedených kompetencií: 

 komunikačné kompetencie 

 kompetencie učiť sa, riešiť problémy, 

tvorivo a kriticky myslieť 

 pracovné kompetencie  

 matematické kompetencie a kompetencie 

 v oblasti vedy a techniky 

Ciele: Výkonový štandard ŠVP: 

- opísať vybrané prírodné javy a podmienky zmeny 

ich fungovania na základe vlastného pozorovania 

a skúmania – magnetizmus  

Prostredie: 

materská škola, trieda 

Forma a počty: 

individuálna, skupinová  

Trvanie: 

20 minút 

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity: 

Deti vlastným skúmaním a na základe jednoduchých kreslených postupov zisťujú, „do akej vzdialenosti“ 

magnet priťahuje predmety a akú „hmotnosť“ priťahovaných predmetov magnet udrží. Aktivitou zároveň 

rozvíjame spôsobilosť pracovať podľa kresleného návodu a spôsobilosť merať. 

Potrebný materiál:  

 magnety rôznej farby a intenzity magnetického poľa („silnejšie“ a „slabšie“ magnety) – edukačný set 

magnetov 

 spinky na spisy rovnakej aj rôznej veľkosti 

 fixky, pastelky 

 pracovné listy (príloha č. 3 a č. 4) 

Opis postupu realizácie aktivity:  

1. V  téme o magnetizme sa môže učiteľka venovať skúmaniu toho, či majú magnety rovnakú 

„magnetickú silu“. Pri realizácií prvej aktivity deti pracovali s magnetmi s rôznou intenzitou 

magnetického poľa, čím mohli pri manipulácii s nimi spontánne zistiť rozdiely v „sile“ jednotlivých 

magnetov. Položí deťom otázky: Sú všetky magnety rovnako „silné? Ako by sme to mohli zistiť? 

Diskutuje s deťmi o možných spôsoboch zisťovania rozdielov medzi magnetmi a ponúkne im postupy, 

ktorými budú hľadať odpoveď na otázku Ktorý magnet je silnejší? 

2. Pri zisťovaní odpovede učiteľka pracuje s edukačným setom magnetov, ktoré majú rozdielnu intenzitu 

magnetického poľa (sú farebne odlíšené). 

3. V prvej úlohe sa deti venujú skúmaniu Z akej vzdialenosti magnet priťahuje predmety? Napr. môže 

viesť deti k tomu, aby magnet postupne približovali k spinke na spisy, pričom budú používať vopred 

pripravený nástroj na meranie. 

4. Keďže návrh postupu merania deti nedokážu vytvoriť, učiteľka im navrhne postup a poskytne nástroj 

na meranie prispôsobený ich výkonovej úrovni (príloha č. 3 – pracovný list č. 2). 

5. Aktivitou dieťa rozvíja spôsobilosť pracovať podľa kresleného návodu, preto učiteľka návod 

deťom vopred vysvetlí a potom deti nechá pracovať samostatne.  

6. Deti položia magnet presne na vyznačené miesto (štart), na začiatok riadka položia spinku na spisy 



 

a postupne približujú magnet k spinke (čo najpomalšie). Keď je spinka pritiahnutá k magnetu, 

magnet zastavia a zvyšné štvorce vyfarbia (farbou akú má magnet). Podobne postupujú pri ostatných 

magnetoch, čím sa vytvára diagram, ktorý vyjadruje vzdialenosť, z ktorej magnet pritiahne spinku. 

Pomocou svojich záznamov sa deti učia vytvárať zovšeobecnené závery z pozorovania – čím je 

vzdialenosť väčšia, tým je magnet „silnejší“.  

7. Týmto spôsobom je rozvíjaná aj spôsobilosť merať. Pri zhodnocovaní meraní sa učiteľka sústreďuje 

na zhodnotenie otázok a vedie deti k vyjadreniu toho, či magnety priťahujú predmety z rovnakej 

vzdialenosti. Na základe zistení, ktoré podporujú „čítaním“ svojich záznamov (hľadajú najdlhší 

vyfarbený stĺpec), deti určujú, ktorý magnet je „najsilnejší“, prípadne určujú poradie.  

8. Na zistenie „sily“ magnetu môže učiteľka s deťmi skúmať: Koľko kovových spiniek (akú „hmotnosť“) 

magnet udrží? (príloha č. 4 – pracovný list č. 3). 

9. Porovnanie magnetov sa realizuje využitím edukačného setu magnetov tak, že deti vytvoria reťaz 

zo spiniek na spisy a zisťujú, akú dlhú reťaz jednotlivé magnety udržia. V pracovnom liste vyfarbia 

toľko spiniek, koľko daný magnet unesie. 

10. Na základe zistení z oboch úloh (prílohy č. 3 a č. 4) deti vytvoria odpoveď a zo svojich záznamov 

ju zdôvodnia. 
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Prílohy na stiahnutie: 

Príloha č. 3 

Príloha č. 4 
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