CENTRUM
VĚDA A OBJEVY

VESMÍR
JAKÉ JSOU OSTATNÍ PLANETY?
ZJISTÍME PRO OSTATNÍ INFORMACE O JEDNÉ
NEBO DVOU PLANETÁCH SLUNEČNÍ
SOUSTAVY.

ROLE:
POMŮCKY:

1.

a

2.

3.

4.

a

(záznamová tabulka, rozdělení úkolů)

POSTUP PRÁCE:
1.

2.

Prohlédněte si záznamovou tabulku.
 Co se z ní dozvídáte o planetě Zemi?
 O které planetě budete zjišťovat informace?
Domlouvejte se a vyplňujte sloupeček „Před“ = Jak si myslíte, že to je.

3.
Rozdělte si, kdo z vás bude po čem pátrat.
zapíše do připravené
tabulky. O sloupeček „Zajímavost“ se budete starat všichni. Informace budete
zjišťovat z videa a z encyklopedie. Některé budou ve videu, jiné v knihách.
4.
Podívejte se na video. Po celou dobu se soustřeďte, abyste zjistili svou
informací. Pokud se objeví, zaznamená si ji ten, kdo ji má na starosti, na svůj
papír. Ne do společné tabulky.
5.
Projděte si encyklopedie na označených stránkách. Pátrejte po
informacích, které jste ještě nenašli. Jakmile je objevíte, opět si je ten, kdo je má
na starosti, zapíše na papír. Ne do tabulky.
6.
Na závěr
zapíše zjištěné informace do společné tabulky a
připraví představení pro ostatní na hodnotícím kruhu.
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