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Nechajte deti pomocou farebných, ale reálnych pracovných nástrojov 
prenikať do ohromujúceho sveta vedy! Súprava ponúka množstvo 
aktivít, ktoré deťom umožnia rozpoznať základné a miešané farby, 
pochopiť princíp magnetizmu, ale aj zabaviť sa pri vytváraní bublín.

Odporúčaný postup:
•  Najprv umožnite deťom dôkladne preskúmať celú súpravu. 

Posmeľte ich, aby sa dotýkali jednotlivých pracovných pomôcok, 
vzali ich do rúk a vyskúšali si ich. Poskytnite im dostatok času, 
aby pochopili, ako fungujú.

•  Keď sa oboznámia s pracovnými pomôckami, môžu sa pustiť 
do samotných úloh opísaných na 10 obojstranných kartičkách 
s aktivitami. Na vykonávanie aktivít by mala dohliadať dospelá 
osoba. Pri niektorých úlohách budete potrebovať aj pomôcky, 
ktoré súprava neobsahuje. Sú uvedené na kartičkách. 

•  Na čistenie pracovných pomôcok používajte vlhkú handričku. 
Použité skúmavky umývajte ručne teplou mydlovou vodou.



Koncepcia STEM & Prvé pokusy
Cieľom koncepcie STEM je rozvíjať u žiakov zručnosti 21. storočia 
(s dôrazom na inováciu, kreatívne myslenie, riešenie problémov, 
komunikáciu a digitálnu gramotnosť). Zameriava sa na 4 hlavné oblasti: 
veda (Science), technológia (Technology), inžinierstvo (Engineering) 
a matematika (Math). Koncepcia STEM zahŕňa širokú škálu disciplín. 
V skutočnosti existuje práve toľko prístupov k zavádzaniu koncepcie 
STEM do škôl, koľko je v nich učiteľov. V širšom význame má koncepcia 
STEM žiakov viesť k samostatnému navrhovaniu riešení problémov 
reálneho sveta prostredníctvom bádania, experimentovania a objavov.

Súpravy Prvé pokusy sú ideálnym raným úvodom do koncepcie STEM, 
pretože 1) umožňujú deťom experimentovať a pozorovať, 2) a zároveň 
pracovať s javmi skutočného sveta (hmyz, farby, rastliny a pod.), 
3) aby dosiahli výsledky, ktoré vychádzajú z kľúčových vedeckých 
konceptov. Aj keď každá kartička s aktivitami uvádza krok za krokom 
presné inštrukcie, veda je mnohokrát nepredvídateľná a deti sa budú 
musieť v priebehu realizácie projektu neraz prispôsobiť novým nečakaným 
situáciám. A to je v poriadku, veď koniec koncov sú flexibilita a riešenie 
nečakaných problémov dôležitými princípmi koncepcie STEM. Či už 
pôjde o meranie presného množstva, chytanie a pozorovanie hmyzu 
alebo o vytváranie a vyfukovanie bublín, deti rýchlo zistia, že sa dokážu 
samostatne učiť a hľadať riešenia zadaných úloh. A vy ich budete 
sprevádzať na ich ceste za objavovaním sveta!
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