
 

 

SEZNAM PIKTOGRAMŮ 

VYUŽÍVANÝCH V KARTÁCH 

45  minut  

 minut 90 

135  minut 

krátkodobý projekt 

aktivita ve třídě 

aktivita v terénu 

samostatná práce 

práce ve dvojicích 

skupinová práce 

společná práce 

práce v počítačové učebně 

přístup k internetu 

tablet 

PC 

mobilní telefon 

robotická pomůcka (Ozobot, Bee-Bot) 

práce s  textem 

zdroje k ověření informací 

pracovní list 

pracovní listy 

příloha 

přílohy 

Список піктограмів використаних в картах 

45  хвилин 

 хвилин 90 

135  хвилин 

короткостроковий проект 

доступ в інтернет 

планшет 

комп'ютер 

мобільник 

робот-помічник діяльність у класі 

діяльність на природі робота з текстом 

індивідуальна робота джерела для перевірки інформації 

робота в парах завдання/робочий аркуш 

групова робота декілька завдань  

командна робота прикріплений файл 

робота в комп'ютерному класі додатки 



 

 



 

1. Учитель повторює з учнями спорідненість і зв’язки поколінь, учитель може використати схематичне 

зображення (див. додаток). 

2. а) при ручній обробці - Кожна група учнів отримує набір карток із зображеннями окремих осіб та 
описом родинних стосунків.  

б) при цифровій обробці– кожна група учнів отримує файл із картками (бажано в спільному  
середовищі).  
 
3. Групи учнів створюють із карток родинне дерево, використовують усі картки. 

4. Після того, як усі групи склали дерево, вони порівнюють результат один одного. 

5. Учитель підштовхує учнів відповідними запитаннями до пояснень обраних методів створення 

моделі дерева (одне покоління = один рівень дерева), так і способів малювання зв’язку. 



   



Sestavujeme rodokmen 

Ukázkový rodokmen 

 
Kartičky k tisku 

бабуся дідусь 

мама тато тітка дядько 

Я 

сестра брат двоюрідний брат двоюрідна сестра 

 



Sestavujeme rodokmen 

 

двоюрідний брат Артік -  
син Марєнки та Мартіна бабуся Маріє - мати Наталіє та Мартіна 

Еленка - донька Томаше та  
Луцки - сестра Їріка 

Ева - донька Еми та Вітка Маріє - прабабусяб мати Маріє  
Владьки та Еми 

Їрік - син Томаше та Луцки - 
брат Еленки  

Я Наталіє - мама  Луцка - дружина Томаше 
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Сарінка - донька Еви та Їріка Саша - брат Штефан - батько 

Томік - брат Вацлав - син Еми та Вітка -  
брат Еви 

Вітек - чоловік Еми 

Владька - донька прабабусі 
сестра бабусі 

Томаш - син Владьки та Пепіка Владімір - прадідусь 

 



Sestavujeme rodokmen 

 

Ема - донька прабабусі - сестра  
бабусі 

Домінік - дідусь Їтка - дружина Вацлава 

Мартін - дядькоб син бабусі Їрі - чоловік Еви Маренка - тітка - дружина Мартіна 

Юстинка - двоюрідна сестра та 
донька Маренки і Мартіна 

Пепік - чоловік Владьки 

 



Sestavujeme rodokmen 

 

Řešení 


