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Odborný zborník

s názvom

Digitálne technológie a ich
využitie v materskej škole

pod	záštitou	primátora	mesta	Šaľa

Mgr.	Jozefa	Belického

a

odborným	dohľadom

prof.	PaedDr.	Dušana	Kostruba,	PhD.

Univerzita	Komenského	v Bratislave

Pedagogická	fakulta
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„Učiteľ	 ako	 inovátor,	 (výskumník)	 bádateľ,	 dizajnér	 ap.	 je	 ďalšou	 požiadavkou	 doby	 a	
reformy	 na	 zmenu	 rolí	 učiteľa	 v	 súčasnosti,	 ktoré	 sú	 podmienené	 novšími	 pohľadmi	 na	
didaktické	organizovanie	procesu	výučby	zo	strany	učiteľa.	Učiteľ-výskumník	je	ostražitý	voči	
jednoduchosti	(až	mechanickosti	svojho	konania,	rutinérstvu),	lebo	ona	zastiera	významnosť.	
Rutinérstvo	vyvoláva	klamlivé	zdanie	samozrejmosti	profesijného	konania	učiteľa	a	evokuje	
vedomie	spokojnosti	samého	so	sebou.“ 

																																																											prof.	PaedDr.	Dušan	Kostrub,	PhD.,	Univerzita	Komenského	v Bratislave

„Digitálne	technológie	menia	svet,	v	ktorom	dochádza	k	zmenám	aj	vo	všetkých	povolaniach.	
Ignorovať	to	nemôžeme,	a	práve	preto	je	potrebné	premyslene	zvážiť,	ktoré	digitálne	technológie	
a	ako	 ich	aplikovať	do	procesu	vzdelávania.	Transfer	digitálnych	technológií	do	výučby	detí	
a	mládeže	 je	aktuálna	 téma	pre	každého	učiteľa.	Minulé	 roky	sa	digitálne	 technológie	 stali	
aj	súčasťou	života	rodičov	i	starých	rodičov,	ktorí	môžu	zohrať	významnú	úlohu	pri	podpore	
učiteľov	i	detí	pri	aplikácii	nových	metód.	Verím,	že	dnešní	učitelia	dokážu	aplikovať	bezpečné	
digitálne	 technológie	 do	 výučby	 tak,	 aby	 rôznymi	 spôsobmi	 podporili	 výučbu,	 vzdelávacie	
aktivity	a	poznávacie	procesy	u	detí. “

Mgr.	Jozef	Belický,	primátor	mesta	Šaľa



6

Obsah

Úvod	..............................................................................................................................................7
VZDELÁVACIE	AKTIVITY	S VYUŽITÍM	DIGITÁLNYCH	TECHNOLÓGIÍ
Mgr. Beata  Gupková	.................................................................................................................... 8
VYUŽÍVANIE	INTERAKTÍVNYCH	TECHNOLÓGIÍ	A INTERAKTÍVNEJ	TABULE	V EDUKAČNOM	PROCESE	

Ovocie	a	zelenina
PaedDr. Zuzana Gondová, DiS.	.................................................................................................. 23
DIGI-HRY	S PÍSMENAMI
Mgr. Katarína Hlaváčiková	......................................................................................................... 28
AUTO,	VLÁČIK,	LODIČKA,	POCESTUJME	TROŠIČKA
Mgr. Lucia Chrvalová	................................................................................................................. 36
PROGRAMOVATEĽNÉ	HRAČKY	A ICH	VYUŽITIE	V MATERSKEJ	ŠKOLE
Lenka Košická	............................................................................................................................45
VYUŽITIE	DIGITÁLNEJ	HRAČKY	BEE-BOT	V MATERSKEJ	ŠKOLE
Lucia Kvitkovská	........................................................................................................................ 48
HOVORIACE	ŠTIPCE	V PREDPRIMÁRNOM	VZDELÁVANÍ
Mgr. Edita Lukáčiková	................................................................................................................55
VYUŽITIE	DIGITÁLNYCH	TECHNOLÓGIÍ	V HRE	S	RYTMICKÝMI		NÁSTROJMI
Mgr. Andrea Martvoňová	........................................................................................................... 64
VYUŽITIE	DIGITÁLNYCH	TECHNOLÓGIÍ	V MATERSKEJ	ŠKOLE	V	AKTIVITE	ZVIERATKÁ	ZO	ZOO

PaedDr. Michaela Rumanková	................................................................................................... 72
ŽABKONOVINKY
Ivana Obuchová	.......................................................................................................................... 85
UPLATNENIE	PROGRAMOVATEĽNÉHO	ROBOTA	mTiny	V	MATERSKEJ	ŠKOLE
PaedDr. Silvia Bošnovičová, Mgr. Erika Cebáková	...................................................................91
Záver	.........................................................................................................................................106



7

Úvod

Žijeme	v období	neustále	prebiehajúcich	inovačných	procesoch	a	veľkých	pokrokoch	v	oblasti	
rozvoja	digitálnych	technológií,	preto	považujeme	za	dôležité	prezentovať	ich	uplatnenie	v	školskom	
výučbovom	kontexte.	Ich	intenzívne	prenikanie	medzi	deti	a zároveň	do		materských	škôl	spôsobuje	
hlbšie	zamyslenie	sa	nad	otázkou:	Ktoré	digitálne	technológie	a ako	ich	využívať počas predprimárneho	
vzdelávania	v materských	školách?	Zborník	predkladá	profesijné	skúsenosti	učiteliek	materských	škôl	
zachytené	na	fotografiách	a	prameniace	z 	praxe	využívania	digitálnych	technológií	deťmi.	Včlenenie	
digitálnych	technológií	do	vzdelávacieho	procesu	a ich	využitie	ako	podporného	systému	(prostriedku)	
na	 dosahovanie	 vzdelávacích	 cieľov	 sa	 stalo	 dôležitou	 súčasťou	 premyslenej	 výučby	 realizovanej	
učiteľom.	

„Učiteľ	 ktoréhokoľvek	 stupňa	 vzdelávania	 od	 materskej	 školy	 po	 vysokú,	 vrátane	 rôznych	
iných	foriem	vzdelávania,	je	povinný	zabezpečiť,	aby	ním	realizovaná	výučba	bola	kvalitná.	Kvalita	je	
spätá	so	zodpovednosťou	učiteľa	organizovať	výučbu	tak,	aby	učiace	sa	subjekty	boli	vo	vzájomnom	
interaktívnom	 vzťahu	 vypovedajúcom	 o	 aktívnom	 prínose	 do	 vlastného	 učenia	 sa	 s	 metodickou	
podporou	učiteľa.	Učebná	úspešnosť	a	vyučovacia	účinnosť	v	rámci	takto	realizovanej	výučby	vyžadujú	
učiteľa-výskumníka.“	

(D.	Kostrub,	2022,		s.7	)1

Zodpovedné,	 systematické	 a	 dôsledné	 využívanie	 digitálnych	 technológií	 učiteľom	 s	 cieľom	
rozširovania	 informácií	 a	 rozvíjania	 spôsobilostí	 učiacich	 a	 učiacich	 sa	 subjektov,	 ktoré	 zároveň	
pomáhajú	 znižovať	 negatívny	 vplyv	médií	 a	multimédií	 na	 dieťa,	 považujeme	 v   učiteľskej	 praxi	 za	
potrebné.

Digitálne	 technológie	 (digitálne	 hračky,	 pomôcky	 a	 prostriedky)	 celkom	 prirodzene	 a	
opodstatnene	patria	do	predprimárneho	vzdelávania,	ako	nástroj	dieťaťa	na	učenie	sa a	vlastný	rozvoj	
–	 ako	 kvalitná	 pomôcka,	 ktorú	 je	 potrebné	 správne	 kombinovať  s	 inými	 pomôckami	 a	 zaradiť  	 do	
známych	metodických	postupov.	

Žaneta Gužíková, editor

1  Kostrub, D. (2022). Učiteľ-výskumník Profesia založená na výskume Dizajny výskumu a 
premeny výučby. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave.
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VZDELÁVACIE AKTIVITY S VYUŽITÍM DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Mgr. Beata  Gupková

Anotácia:	Podrobne	opisujem	desať	vzdelávacích	aktivít	v ktorých	na	dosahovanie	vzdelávacích	
cieľov	 využívam	 digitálne	 technológie.	 V  aktivitách	 podrobne	 rozpisujem,	 ktoré	 digitálne	
technológie	odporúčam	využiť.

Výchovno vzdelávací cieľ 1	:	Zoznámiť sa	s digitálnym	fotoaparátom	a základmi	fotografovania,	
spoznať	mená	detí	z	triedy.

Pomôcky:		 												Digitálny	fotoaparát,	počítač,	tlačiareň,	laminovačka.

Keďže	 kolektív	 detí	 sa	 po	 letných	 prázdninách	 v  septembri	 znova	 stretáva,	 je	 dôležité,	 aby	
si	 deti	 pripomenuli	 tváre	a mená	spolužiakov.	Aktivita	 je u detí	 veľmi	obľúbená,	 a  to	nielen	
v septembri,	ale	aj	počas	celého	roka	sa	k nej	rady	vracajú.

Názov	témy:			 Moji	kamaráti

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.	Práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:		Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami.

Vzdelávacia	oblasť:		Človek	a spoločnosť	-	7.	Ľudia	v	blízkom	a	širšom	okolí

Výkonový	štandard:	Oslovuje	menom	rovesníkov	v	triede,	pozná	mená	učiteliek	v	triede.

Názov	aktivity:		 Tvárové	pexeso

Obsah	aktivity:		 Fotografovanie	digitálnym	fotoaparátom	pomocou	tlačidla	spúšte,		hranie	
spoločenskej	hry	-	pexeso.

Metodický postup: 

Na	 začiatok	 je	 potrebné	 deti	 jednoduchým	 spôsobom	 oboznámiť	 s  digitálnym	
fotoaparátom.	 Zapnúť	 zariadenie	 a  nasmerovať	 fotoaparát	 na	 objekt.	 Prístrojom	 jemne	
manipulovať	 tak,	 aby	objekt	bol	 v  strede	obrazovky	a  stlačiť	 spúšť.	Takto	postupne	možno	
vystriedať	 všetky	 deti	 v  triede	 v  roli	 fotografa	 a  modela.	 Následne	 fotografie	 vložiť	 do	
počítača	 pomocou	USB	kábla.	Vytlačiť	na	farebnej	tlačiarni,	 	nastrihať	a hrať	sa	hru	pexeso	
podľa		známych	pravidiel.	Fotografie	je	vhodné	si	zalaminovať,	aby	vydržali	po	celý	školský	rok.	

Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	počas	ranných	hier,	postupne	ako	deti	prichádzali	ráno	
do	materskej	školy.	Záujem	o  fotografovanie	bol	veľký,	v  roli	 fotografa	sa	vystriedali	všetky	
deti,	 ktoré	boli	 v  ten	deň	v materskej	 škole.	Ďalšie	dni	 sa	pexeso	dopĺňa	o nové	 fotografie,	
čím	 sa	 	 stávalo	 zložitejším,	 pretože	 obsahovalo	 viac	 dielikov.	 Deti	 si	 sami	 vyberali	 záber,	
ktorý	sa	im	najviac	páčil.	Zo	začiatku	boli	fotografie	rozmazané	a	deti	sa	učili,	že	v okamihu	
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stlačenia	spúšte	nesmú	aparátom	pohnúť.	Vlastnoručne	odfotografované	zábery	boli	pre	deti	
atraktívnejšie	ako	bežné	pexeso.

Ďalšie	možnosti	využitia:	

	existujú	 webové	 stránky,	 na	 ktorých	 sa	 dá	 vytvoriť	 vlastné	 pexeso,	 pri	 ktorom	
možno	tieto	zábery	využiť	a deti	sa	tak	zahrajú	pexeso	na	interaktívnej	tabuli	(napr.	
https://software.diodegames.eu/	),

	klasickú	hru	pexeso	je	pre	deti	zaujímavé	zahrať	sa	aj	na	tzv.	interaktívnej	stene,	
ktorá	umožňuje	nahrávanie	a prehrávanie	10	sekundových	záznamov.	Sem	si	deti	
kartičky	tvárí	založia	do	priečinkov	a nahrajú	k nim	aj	svoje	mená,	alebo	povedia	
akúkoľvek	vetu	a deti	hádajú	meno	dieťaťa	podľa	hlasu,

	triediť	 kartičky	na	chlapcov	a dievčatá,	 počítať,	 ktorých	 je	 viac,	 z  ktorých	sa	dá	
urobiť	dlhší	„had“,

	vyhľadať	na	kartičkách	svojich	kamarátov,	umiestniť	ich	okolo	svojej	fotografie,

	fotografie	 je	možné	využiť	 aj	 v  iných	aktivitách,	napr.	dieťa,	 ktoré	má	v  ten	deň	
sviatok,	si	svoju	fotografiu	vyloží	na	nástenku	určenú	narodeninovým	a meninovým	
oslávencom,

	odfotografovať	len	časť	tváre	alebo	oblečenia	a deti	hádajú,	kto	je	to,	alebo	čie	je	
to,

	pri	začiatkoch	fotografovania	sa	stáva,	že	zábery	detí	sú	rozmazané,	pretože	pohli	
prístrojom	v čase,	keď	robili	záber.	Aj	takéto	snímky	sa	dajú	využiť	na	hru:	„Hádame,		
kto	je	na	fotografii“.

                           

Fotografia	č.1:	Pexeso	„moji	kamaráti“

                                           

																																																															(Vlastný	zdroj)
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Výchovno vzdelávací cieľ 2:	Fotografovať pomocou	priblíženia	objektu	a pohyb	robotickej	včely	
po	štvorcovej	sieti.	

Pomôcky:		 Digitálny	fotoaparát,	počítač,	tlačiareň,	Bee-Bot	včielka,	transparentná	podložka,	
nožnice,	ovocie	a zelenina.

S  jeseňou	je	spojený	zber	ovocia	a zeleniny,	preto	túto	aktivitu	každoročne	aj	realizujeme	a		
vymýšľame	vždy	nové	možnosti	využitia.	

Názov	témy:			 Ovocie	a	zelenina

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami.	

Na	niektorej	z	dostupných	digitálnych	pomôcok	(podľa	možností	konkrétnej	materskej	školy),	
ktorá	simuluje	pravouhlý	pohyb	v	štvorcovej	sieti	(po	štvorčekoch	aj	po	vrcholoch),	vie	pomocou	
tlačidiel	prejsť	určenú	trasu.

Názov	aktivity:		 Bee-Bot	včielka	spoznáva	ovocie	a zeleninu

Obsah	aktivity:		 Pomenovanie	 ovocia	 a  zeleniny	 a	 odfotografovanie	 ich	 digitálnym	
fotoaparátom.	Vloženie	vytlačených	fotografií	pod	transparentnú	podložku	a pohybovanie	sa	
s Bee-Bot		po	štvorcovej	sieti.

Metodický postup:

	V spolupráci	s rodičmi	pripraviť	výstavku	ovocia	a zeleniny.	Porozprávať	sa	s deťmi	o dôležitosti	
ich	 konzumácie	 vzhľadom	na	 zdravie.	Diskutovať	 o možnostiach	a  spôsoboch	 ich	prípravy	
a  konzumácie.	 Deti	 postupne	 identifikujú	 z  vystavených	 plodov	 najskôr	 ovocie	 a  potom	
zeleninu.	 Dieťa,	 ktoré	 správne	 pomenuje	 a  popíše	 chuť,	 prípadne	 inú	 vlastnosť	 zvoleného	
ovocia,	bude	 fotografovať.	Po	odfotografovaní	 	ovocia	 fotografie	nahrať	do	počítača.	Druhá	
skupina	môže	začať	s fotografovaním	zeleniny	obdobným	spôsobom.	Fotografie	v počítači	si	
upraviť	na	rozmer	15x15	cm	a	vytlačiť	na	farebnej	tlačiarni.	Vložiť	pod	priehľadnú	štvorcovú	
sieť	a programovať	robotickú	včelu	podľa	stanovených	pravidiel.

Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	počas	hlavnej	edukačnej	činnosti.	Deti	boli	aktívne,	motivovala	
ich	možnosť	odfotografovať	si	ovocie	alebo	zeleninu,	ktorú	spoznajú	a opíšu.	Pre	niektoré	deti	
bola	dosť	náročná,	pretože	pri	priblížení	objektu	je	treba	nepohnute	držať	zariadenie	pre	ostrosť	
snímky.	To	sa	niektorým	deťom	zo	začiatku	nedarilo,	preto	spravili	viac	záberov.	Podarilo	sa	
nám	vytvoriť	podložky	pre	Bee-Bot	včielku,	jednu	ovocnú	a jednu	zeleninovú.	Programovanie	
robotickej	včely	sme	pre	krátkosť	času	presunuli	na	popoludňajšie	činnosti.

Odporúčam:	pri	 tejto	aktivite	prítomnosť	oboch	učiteliek,	pretože	po	odfotografovaní	ovocia	
jedna	pôjde	s deťmi	zábery	tlačiť	a druhá	usmerňuje	deti	pri	fotografovaní	zeleniny.	Prípadne	
aktivitu	rozdeliť	na	dva	dni,	jeden	deň	sa	venovať	fotografovaniu	ovocia	a druhý	deň	zelenine.

Ďalšie	možnosti	využitia:

	fotografie	ovocia	a zeleniny	môžeme	využiť	aj	pri	metódach	predčitateľskej	gramotnosti	
–	napr.	vytváranie	kníh	a časopisov,	diskusnej	siete,	obrázkovo-pojmovej	mapy...,

	môžeme	 z  nich	 zhotoviť	 prezentáciu	 v Power	Pointe	 alebo	 zahrať	 sa	 pexeso	 či	 už	
klasické	alebo	interaktívne.
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Fotografia	č.2:	Počítačový	kútik	

                                       

																																																										(Vlastný	zdroj)

Výchovno vzdelávací cieľ 3 :	 	 Fotografovať	 kamarátov	 v	 módnom	 oblečení	 digitálnym	
fotoaparátom	podľa	slovnej	 inštrukcie	dospelého.	Presadzovať	sa	v hre	s ohľadom	na	seba	
a druhých.

Pomôcky:		 													Digitálny	fotoaparát,	interaktívna	tabuľa,	rôzne	doplnky	oblečenia.

Názov	témy:			 Oblečenie

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami.

Vzdelávacia	oblasť:	Človek	a spoločnosť	-		10.	Prosociálne	správanie

Výkonový	štandard:	Presadzuje	sa	v	hre	alebo	v	činnosti	spoločensky	prijateľným	spôsobom.

Názov	aktivity:		 Detská	móda

Obsah	aktivity:		 Fotografovanie	kamarátov	v	módnom	oblečení	digitálnym	fotoaparátom	
podľa	slovnej	inštrukcie	dospelého,	kamarátov	–	v rôznych	pózach,	so	zaujímavým	pozadím	
alebo	rekvizitou.	Presadzovanie	sa	v činnosti	a povzbudzovanie	aj	nesmelšieho	kamaráta.	

Metodický postup: 

Aktivite	predchádza	rozhovor	s	deťmi	o	rôznych	druhoch	oblečenia	v	rôznom	počasí,	na	
rôzne	príležitosti	a	o	práci	fotografa	a modela.	Po	nadobudnutí	určitých	zručností	v manipulácii	
s digitálnym	fotoaparátom	v	interiéri	je	možné	fotografovanie	uskutočňovať	aj	v exteriéri.	Ďalšie	
fotografovanie	 sa	 teda	môže	 uskutočniť	 počas	 pobytu	 vonku.	 Deti	 sa	 samostatne	 oblečú,	
upravia	a	vyhľadajú	si	vhodné	pozadie	pre	fotografovanie.	Pri	fotografovaní	postupujú	podľa	
inštrukcií	učiteľky	(zo	začiatku,	neskôr	inštruujú	deti)	–	model-modelka	by	mali	zaujať	vhodnú	
pozíciu	na	fotografovanie,	mali	by	byť	v zaujímavom	prostredí,	pri	zaujímavom	objekte...	Deti	
sa		striedajú		v	úlohe	modela	a	fotografa.	Po	návrate	do	triedy	fotografie	prenesú	do	počítača,	
prezerajú	na	interaktívnej	tabuli	a vyberajú	vhodné	zábery	na	ďalšie	spracovanie.
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Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	počas	pobytu	vonku	so	všetkými	deťmi.	Niektoré	deti	
prejavili	 o  aktivitu	 zvýšený	 záujem	 (dokázali	 sa	 počas	 celého	 pobytu	 vonku	 venovať	 tejto	
činnosti)	 a  prichádzali	 so	 stále	 novými	 nápadmi	 ako	 záber	 skrášliť,	 kde	 postaviť	modelku,	
aby	bol	záber	pekný,	čo	na	oblečení	pridať	alebo	ubrať	...	.	Deti	fotografovali	podľa	slovných	
inštrukcií	 učiteľky,	 nie	 vždy	 sa	 im	 však	 podaril	 ostrý	 záber.	 V  triede	 pri	 prezeraní	 fotografií	
identifikovali	svoje	zábery	a hodnotili	ich	kvalitu	prevedenia.	Opakovaniu	fotografovania		módy	
sa	dožadovali	aj	nasledujúcich	niekoľko	dní.

Ďalšie	možnosti	využitia:

	tlačená	forma	-	vytvorenie	katalógu	detskej	módy	ako	jednej	z metód	predčitateľskej	
gramotnosti	–	lepenie	vystrihnutých	obrázkov	detí	v módnom	oblečení,	dopisovanie	
mien	modelov,	 	 komentárov	 detí	 k  oblečeniu,	 dokresľovanie,	 dopisovanie	 podľa	
želania	detí,

	interaktívna	forma	-	vytvorenie	prezentácie	v	Power	Pointe	z	nafotených	fotografií	
(v  spolupráci	 s  deťmi,	 podľa	 ich	 požiadaviek),	 následne	 sa	 deti	 	 podľa	 vopred	
dohodnutých	 pravidiel	 striedajú	 v	 roli	 moderátora,	 ktorý	 komentuje	 módnu	
prehliadku	prezentovanú	na	interaktívnej	tabuli,

	aktivitu	možno	zaradiť	počas	všetkých	ročných	období,	zozbierať	materiál	a vytvoriť	
detskú	módu	počas	4	ročných	období,

	módna	 prehliadka	 -	 výroba	 vlastných	 modelov	 z  papiera,	 nahrávanie	 módnej	
prehliadky	na	digitálny	fotoaparát/kameru,

	zmeny	 v  oblečení	 –	 odfotografovanie	 dieťaťa	 v  oblečení,	 následne	 na	 oblečení	
niečo	 pridať	 alebo	 ubrať	 a	 dieťa	 znova	 odfotografovať.	 Fotografie	 umiestniť	 do	
ľubovoľného	kresliaceho	programu	-	obidve	vedľa	seba	a na	 interaktívnej	 tabuli	
deti	môžu	potom	krúžkovať,	čo	sa	na	oblečení	kamaráta	zmenilo.        

Fotografia	č.3:	„Výroba	modelov	z papiera“											

                                                  

																																																											(Vlastný	zdroj)
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Výchovno vzdelávací cieľ 4:	 	 Nahrávať	 zvuky	 zvierat	 na	 digitálnu	 kameru.	 Vedieť	 priradiť	
konkrétnemu	zvieraťu	jeho	hlasový	prejav.

Pomôcky:		 												Digitálna	kamera,	počítač,	reproduktory,	tlačiareň.

Názov	témy:			 Živočíchy,	ktoré	poznám

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami	

Vzdelávacia	oblasť:		Človek		a príroda	–	3.	Živočíchy

Výkonový	 štandard:	 Identifikuje	 rôznorodosť	 živočíšnej	 ríše.	 Identifikuje	 niektoré	 životné	
prejavy	živočíchov.

Názov	aktivity:		 Sluchové	hádanky

Obsah	aktivity:		 Vytvorenie	 videozáznamu	 z  návštevy	 farmy,	 hospodárskeho	 dvora...,	
zameranie	 sa	 na	 zvieratá,	 ktoré	 sú	 hlasovo	 rozpoznateľné.	 Pomenovávanie	 zvierat	 podľa	
sluchu,	zo	zvukov	z nahrávky.

Metodický postup:

Zorganizovať	 výlet	 na	 farmu,	 hospodársky	 dvor	 alebo	 ranč,	 	 kde	 je	 dostatok	 zvierat.	
Nahrávať	zvuky	zvierat	na	digitálny	fotoaparát. Po	návrate	do	materskej	školy	si	nahraté	zvuky	
stiahnuť	do	počítača.	Deťom	púšťať	zvuky	z reproduktorov	počítača	a zahrať	sa	hru	na	sluchové	
hádanky.	Deti	môžu	hádať	slovne	alebo	aj	vybratím	fotografie,	o akého	živočícha	sa	jedná.

Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	postupne,	ako	sa	prechádzalo	k jednotlivým	ohradám	
so	 zvieratami.	 Deti	 boli	 aktívne,	 spolupracovali,	 striedali	 sa	 v  nahrávaní	 a  fotografovaní.	
Zužitkovali	 nadobudnuté	 zručnosti	 so	 zaobchádzaním	 s  digitálnym	 fotoaparátom.	Nahraté	
videosekvencie	 neboli	 použiteľné	 pre	 zhotovenie	 krátkeho	 filmu,	 lebo	 boli	 roztrasené.	 Deti	
potrebujú	nadobudnúť	väčšiu	zručnosť	pri	nahrávaní,	ale	pre	naše	použitie	-	nahratie	zvukov	
zvierat	 -	 to	 bolo	 postačujúce.	 Zvuky	 boli	 identifikovateľné,	 	 pokiaľ	 boli	 nahrávané	 v  tesnej	
blízkosti	zvierat.
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Ďalšie	možnosti	využitia:	

	hra	na	sluchové	hádanky	sa	dá	hrať	aj	s obmenou:	deti	sa	rozdelia	na	dve	skupiny,	
jedna	 skupina	 detí	 napodobňuje	 zvuky	 zvolených	 zvierat,	 ktoré	 sa	 zachytia	 na	
detský	mikrofón	 s  funkciou	   nahrávania.	 Druhá	 skupina,	 ktorá	 sa	 nezúčastnila	
nahrávania,  následne	 háda,	 o  aké	 zviera	 sa	 jedná,	 prípadne,	 ktoré	 dieťa	 zvuk	
vydávalo,

	na	 interaktívnej	 tabuli	si	púšťať	videozáznam	z farmy,	deti	následne	vypovedajú	
o svojich	zážitkoch	a vytvárajú	príbeh	jazykovej	skúsenosti,	ktorý	učiteľka	zapisuje,

	vytlačené	obrázky	zvierat	môžeme	použiť	na	zhotovenie	výtvarnej	práce	–	napr.	
deti	si	nalepia	obrázok	zvieratka	a dokreslia	prostredie,	v ktorom	žije,

	fotografie	vložiť	do	 ľubovoľného	kresliaceho	programu	a dotvárať	 	 ich	pomocou	
ponuky	nástrojov	„pečiatky,	štetec,	guma“.	Vytvorené	práce	je	možné	deťom	uložiť	
do	súborov	s ich	menom	–	vytváranie	digitálneho	portfólia.	

Výchovno vzdelávací cieľ 5:	Odfotografovať	ihličnatý	strom	a v kresliacom	programe	umiestniť	
naň	pečiatky,	kresliť,	farebne	vypĺňať	plochy.

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát,	počítač,	tlačiareň.

Názov	témy:			 Vianočné	tradície	a rituály

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami.	

Na	niektorej	z	dostupných	digitálnych	pomôcok	(podľa	možností	konkrétnej	materskej	školy),	
vie	kresliť,	farebne	vypĺňať	uzavreté	plochy,	vyberať	a	umiestňovať	obrázky.

Názov	aktivity:		 Vianočná	pohľadnica

Obsah	aktivity:		 Na	 vychádzke,	 školskom	 dvore	 fotografovanie	 ihličnatých	 stromov,	
vloženie	fotografie	do	počítača	do	kresliaceho	programu	(RNA,	Tux	Paint	...)	a dotvorenie	ho	
pomocou	pečiatok	a kreslenia	na	vianočný	stromček.

Metodický postup: 

Počas	 vychádzky	 alebo	 na	 školskom	 dvore,	 budú	 deti	 pomocou	 digitálneho	 fotoaparátu	
fotografovať	ihličnaté	stromy		–	každý	si	odfotografuje	svoj	strom.	V ľubovoľnom	kresliacom

programe	si	ho	pomocou	„pečiatok	a	čiar“	dozdobí	ozdobami	tak,	aby	sa	z neho	stal	vianočný

stromček.	 Obrázky	 	 vytlačíme	 pomocou	 multifunkčného	 zariadenia	 na	 výkres.	 Je	 možné	
ich	 použiť	ako	pohľadnice	–	vianočné	pozdravy.

Zhodnotenie:	 Aktivita	 prebiehala	 počas	 vychádzky	 do	 okolia	 materskej	 školy.	 Dieťa,	
ktoré	našlo	vhodný	ihličnan,	si	ho	odfotografovalo.	Vytvorenie	vlastnej	fotografie	a následne	
vianočnej	pohľadnice	pre	svojich	blízkych,	bolo	pre	deti	natoľko	motivujúce,	že	boli	všímavé	
a aktívne	vyhľadávali	vhodné	objekty.	Využívali	nadobudnuté	zručnosti,	fotoaparát	samostatne	
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zapínali,	 vypínali	 	 a  používali	 priblíženie,	 ak	 to	 bolo	 potrebné.	 Niektoré	 deti	 potrebovali	 na	
použiteľný	záber	viac	pokusov,	iným	sa	to	podarilo	na	prvý	krát.	V programe	RNA	dotvorili	svoj	
„vianočný	stromček“	a pomocou	tabletu	s perom	sa	podpísali.

Ďalšie	možnosti	využitia:	

	koláž	-	fotografiu	ihličnatého	stromu	nahrať	do	počítača,	vytlačiť	na	multifunkčnom	
zariadení,	deti	si	obrázok	vystrihnú,	nalepia	na	papier	a  podľa	vlastných	predstáv	
dotvárajú	kreslením,	maľovaním,	

	herbár	ihličnatých	stromov	v okolí	MŠ	–	deti	si	zo	stromu,	ktorý	si	odfotografovali,	
pozbierajú	čo	najviac	vzoriek	–	ihličie,	šišky,	obkreslia	kôru	na	papier...	V triede	si	
potom	každý	nalepí	svoj	obrázok	na	papier,	pridá	materiál,	ktorý	získal	zo	stromu.	
Na	základe	 týchto	 indícií	 	 vyhľadávať	názov	daného	 ihličnanu	v encyklopédiách	
alebo	na	internete.	

Fotografia	č.4:	Vianočná	pohľadnica

                                                    

                                                      (Vlastný	zdroj)
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Výchovno vzdelávací cieľ 6:	 Fotografovať	 a  nahrávať	 krátke	 video	 v  exteriéri.	 Viesť	 deti	
k spoznávaniu	mesta	a	jeho	dominánt.

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát,	počítač,	interaktívna	tabuľa.

Názov	témy:			 Moje	mesto

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami	

Vzdelávacia	oblasť:		Človek	a spoločnosť	–	2.Orientácia	v okolí

Výkonový	štandard:	Pozná	verejné	inštitúcie	a	služby	vo	svojom	okolí	a	účel,	na	ktorý				slúžia

Názov	aktivity:		 Spoznávame	naše	mesto

Obsah	aktivity:		 Nahrávanie	 krátkych	 videí	 významných	 inštitúcií	 v  meste	 a	 verbálne	
prezentovanie	ich	významu	pri	prehrávaní	videozáznamu.

Metodický postup:

Vzdelávacia	 aktivita:	 Počas	 vychádzok	 po	 meste	 spraviť	 kamerou	 krátke	 záznamy	
dominánt	mesta	–	pešia	zóna,	kostol,	mestský	úrad,	námestie,		kultúrny	dom	a pod.	Je	možné  
pridať	zábery	z návštevy	pamiatok	v 	meste	–	kaštieľ,	hrad,	rôzne	sochy	a súsošia.	Po	návrate	do	
materskej	školy	si	prezerať videá	na	interaktívnej	tabuli,	vytvárať	príbeh	jazykovej	skúsenosti.	

Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	viac	dní	počas	pobytu	vonku,	kedy	sme	uskutočňovali	
vychádzky	k dominantám	mesta	a k mestským	pamiatkam.	Dieťa,	ktoré	identifikovalo	určitú	
budovu,	malo	 prednostné	 právo	na	 vytvorenie	 krátkeho	 záznamu.	Využívali	 sme	aj	 funkciu	
„play“	 ,	 ktorá	 	 umožňuje	 prehratie	 nahratého	 videa,	 aby	 sme	mali	 predstavu,	 či	 sa	 záznam	
podaril.	 Deti	 pomocou	 ikoniek	 identifikovali	 mód	 na	 nahrávanie	 videa	 a  fotografovanie.	
Motiváciou	kamerou	sme	u detí	dosiahli	dlhšiu	pozornosť	a záujem	o aktivitu.	

Ďalšie	možnosti	využitia:

	spracovať	videodokumentáciu	do		krátkeho	filmu	o meste	tak,	ako	ho	vidia	deti,

	vytvoriť	z fotografií	knihu	o 	meste.	Knihu	je	možné	predstaviť,	napr.	primátorovi	
mesta	a dohodnúť	si	s ním	stretnutie		za	účelom	„krstu	knihy“,

	navštíviť	 pamiatky	 v  meste	 alebo	 blízkom	 okolí	 (kaštieľ,	 kostol,	 roľnícky	 dom,	
sochy	 a  súsošia)	 –	 za	 účelom	 vytvorenia	 propagačného	 materiálu	 o  	 meste	
alebo	vytvorenia	historicko-náučného	chodníka,	ktorý	vedie	z 	materskej	školy	až	
k historickým	pamiatkam.
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Výchovno vzdelávací cieľ 7 : Fotografovať	 digitálnym	 fotoaparátom.	 Doplniť	 fotografiu	
v kresliacom	programe.	

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát,	maňušky,	počítač,	kresliaci	program,		tlačiareň	alebo	
interaktívna	tabuľa.

Názov	témy:			 Ja	a kniha	

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:		Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami	

Na	niektorej	z	dostupných	digitálnych	pomôcok	(podľa	možností	konkrétnej	materskej	školy),	
vie	kresliť,	farebne	vypĺňať	uzavreté	plochy,	vyberať	a	umiestňovať	obrázky.

Názov	aktivity:		 Tri	prasiatka

Obsah	aktivity:		 Fotografovanie	 maňušky,	 vloženie	 fotografie	 do	 kresliaceho	 programu	
(RNA,	 Tux	 Paint	 ...)	 a  dotvorenie	 pomocou	 pečiatok	 a  kreslenia	 do	 požadovaného	 výjavu	
z príbehu	o prasiatkach.

Metodický postup:

Na	úvod	deťom	prečítať	príbeh	o Troch	prasiatkach,	aby	vedeli	dej	rozprávky	prerozprávať.	
Následne	 odfotografovať	 digitálnym	 fotoaparátom	 na	 jednofarebnom	 pozadí	 maňušky	
prasiatok	 a  vlka.	 Pomocou  USB	 kábla	 	 ich	 vložiť	 do	 počítača.	 V  ľubovoľnom	 	 kresliacom	
programe	 (RNA,	 Tux	 Paint,	 maľovanie...)	 dokresliť	 prasiatkam	 domčeky.	 Postupne	 pripájať	
ďalšie	snímky	a dopĺňať	ich	tak,	aby	nasledovali	za	sebou	v chronologickom	rade.	Deti	si	potom	
môžu	snímky	vytlačiť	a vyrobiť	tlačenú	formu	rozprávky.	Ďalšou	možnosťou	je	na	interaktívnej	
tabuli	preklikávať	jednotlivé	obrázky	a rozprávať	podľa	nich	dej	rozprávky.

Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	počas	viacerých	dní.	Najskôr	si	deti	vypočuli	rozprávku,	
prerozprávali	dej,	odfotografovali	scénu	s maňuškami	a fotografie	vložili	do	počítača.	Ďalšie	
dni	 sme	 sa	 k  aktivite	 vrátili,	 doplnili	 sme	 fotografie	 v  kresliacom	programe	–	 postupne	 sa	
deti	 striedali.	 Každý	 si	 svoju	 fotografiu	 dotvoril	 pomocou	 čiar	 a  pečiatok.	 Deti	motivované	
možnosťou	fotografovania	a nahrávania	videa	prišli	s nápadom	ďalšieho	spracovania	námetu	
rozprávky,	ktoré	je	uvedené	nižšie.

Ďalšie	možnosti	využitia:

	rozprávku	 je	 možné	 nahrať	 pomocou	 digitálnej	 kamery	 –	 deti	 hrajú	 bábkové	
divadlo	s maňuškami	alebo	hrajú	ako	herci	prezlečení	za	rozprávkové	postavičky.	
Tu	je	potrebná	väčšia	intervencia	a pomoc	učiteľky.	Rozprávku	je	dobré	rozdeliť	na	
menšie	úseky,	aby	bolo	možné	v prípade,	že	sa	niečo	nepodarí,	záber	zopakovať.		
Rozprávku	je	potom	možné	pozrieť	si	viackrát	na	interaktívnej	tabuli.
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Fotografia	č.5:	Nahrávanie	videa

                                                   

																																																													(Vlastný	zdroj)

Výchovno vzdelávací cieľ 8 :	Fotografovať	rastliny	aj	detailnejšie,	pomocou	funkcie	priblíženia.

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát,	počítač,	interaktívna	tabuľa.

Názov	témy:			 Rastliny

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami	

Názov	aktivity:		 Rastliny	okolo	nás

Obsah	aktivity:		 Počas	vychádzok	alebo	pobytu	na	školskom	dvore	si	všímame	 rastliny,	
prebúdzajúcu	 sa	 prírodu,	 fotografujeme	 digitálnym	 fotoaparátom	 s  využívaním	 funkcie	
priblíženia	objektu,	fotografujeme	detaily.

Metodický postup:

Počas	 vychádzok	 do	 okolia	materskej	 školy	 alebo	 počas	 pobytu	 na	 školskom	dvore	
fotografovať	prebúdzajúcu	sa	prírodu–	prvé	púčiky	na	stromoch,	kríkoch,	prvé	jarné	kvety...	Po	
príchode	do	triedy	si	nafotografované	zábery	rastlín	prezerať	na	interaktívnej	tabuli,	komunikovať	
o nich.	Neznáme	 rastliny	vyhľadávať	 v encyklopédiách	alebo	na	 internete	a  zisťovať	o nich	
informácie.	
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Zhodnotenie:		Aktivita	prebiehala	počas	pobytu	vonku	–	deti	fotografovali	pri	pobyte	na	
školskom	dvore,	počas	vychádzok	do	okolia	materskej	školy	aj	počas	turistickej	vychádzky	
k Váhu.	Boli	veľmi	všímavé,	upozorňovali	na	rôzne	rozkvitnuté	stromy,	kvety,	kríky	a striedali	sa	
vo	fotografovaní,		používali	funkciu	približovania.	Touto	aktivitou	sa	nám	podarilo	u detí	vzbudiť	
taký	záujem	o fotografovanie	všetkého	zaujímavého,	že	sme	digitálny	fotoaparát	začali	nosiť	
všade	so	sebou.

Ďalšie	možnosti	využitia:

	z 	fotografií	potom	zostaviť	obrázkovo-pojmovú	mapu	rastlín	v okolí.	Počas	ďalších	
vychádzok	sledovať,	ktoré	z rastlín	už	kvitnú.	Vytvorenú	pojmovú	mapu	 	možno	
priebežne	dopĺňať	pomocou	dohodnutých	značiek	–	nálepiek,

	obdobným	 spôsobom	 sa	 dá	 vytvoriť	 diskusná	 sieť	 alebo	 prezentácia	 v  Power	
Pointe,

	odfotografovať	 neznámu	 rastlinu	 a	 v  materskej	 škole	 vyhľadať	 jej	 názov	
v encyklopédiách	alebo	na	internete	a zisťovať	rôzne	informácie	o nej,

	počas	 prechádzok	 v  prírode	 si	 všímať	 aj	 negatívne	 stránky	 ľudskej	 činnosti	 –	
odpadky,	 ktoré	 neskončili	 v  kontajneri,	 ale	 pohodené	 v	 prírode,	 zničené	 lavičky,	
stromy	 označené	 vyrývaním	 do	 kôry	 a  pod.,	   zdokumentovať	 ich	 fotografiou.	
Fotografie	je	možné	predložiť	aj	s miestom	nálezu	MsP	napr.	počas	besedy,	

	klíčenie	rastlín	–	vytvoriť	si	v triede		kútik	s rastlinkami,	ktoré	si	deti		samy	vypestujú	
zo	 semienka.	 Kvetináče	 so	 zasadenými	 semienkami	 a  fotoaparát	 umiestniť	 na	
stabilné	miesto	a nehýbať	 nimi.	Každý	deň	si	urobiť	jednu	fotografiu	a na	záver	
nahrať	do	počítača.	Je	zaujímavé	sledovať,	ako	sa	každý	deň	rastlina	mení,	rastie,	
otáča	sa	za	slnkom	a pod.

 

          Fotografia	č.6:	Fotografie	rastlín	nájdených	počas	vychádzky

                      

																(Vlastný	zdroj)		 	 	 																	(Vlastný	zdroj)
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Výchovno vzdelávací cieľ 9	 :	 Nahrávať  digitálnym	 fotoaparátom/kamerou	 pohybujúce	 sa	
objekty.	

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát/kamera.

Názov	témy:			 Dopravné	a prepravné	prostriedky

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami	

Názov	aktivity:		 Na	dopravnom	ihrisku

Obsah	aktivity:		 Na	školskom	dvore	vytvoríme	improvizované	dopravné	ihrisko	s prechodmi	
pre	chodcov,	prenosným	dopravným	značením...	a pomocou	digitálneho	fotoaparátu/kamery	
snímame	pohybujúce	sa	objekty.

Metodický postup:

Pripraviť	si	na	školskom	dvore	s	deťmi	dopravné	ihrisko,	kde	majú	možnosť	vyskúšať	
si	 rôzne	 detské	 dopravné	 prostriedky	 –	 kolobežky,	 trojkolky,	 bicykle,	 autíčka	 a  to	 na	 ceste	
s križovatkami,	priechodmi	pre	chodcov,	semaformi,	značkami.	Deti,	ktoré	sú	v roly	chodcov,		
môžu	nahrávať	ostatné	deti,	ich	spôsob	jazdy,	všímanie	si	a dodržiavanie	dopravných	značiek.	
Je	 vhodné	 nahrať	 aj	modelovú	 situáciu	–	 ako	 správne	 a  nesprávne	 prechádzať	 cez	 cestu.	
Deti	pri	prezeraní	krátkych	videí môžu	verbálne	prezentovať	svoj	názor	k daným	modelovým	
situáciám.

Zhodnotenie:	 Deti	 ochotne	 predvádzali	 jazdu	 –	 správnu	 i  nesprávnu	 na	 rôznych	
dopravných	prostriedkoch,	samé	vymýšľali	rôzne	situácie,	ku	ktorým	môže	dôjsť	na	cestách	
i pri	prechode	cez	cestu.		Motivácia	kamerou	znova	splnila	očakávané	predpoklady.

Ďalšie	možnosti	využitia:	

	počas	vychádzky	po	meste	fotografovať	zničené	dopravné		značky,	dokumentovať	
miesta,	na	ktorých	je	značka	„prechod	pre	chodcov“	ale	chýba	značenie	na	ceste,	
tzv.	zebra.		Zozbieraný	materiál		predložiť	príslušníkom	mestskej	polície,

	počas	 vychádzok	 fotografovať	 rôzne	 dopravné	 prostriedky	 a  z  fotografií	 potom	
vytvárať	obrázkovo-pojmové	mapy,	diskusné	siete...
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Fotografia	č.7:	Chýbajúci	prechod	pre	chodcov	a poškodená	značka	(nájdené	počas	vychádzky)

              

													(Vlastný	zdroj)	 	 	 	 													(Vlastný	zdroj)

Výchovno vzdelávací cieľ 10 :	Pri	vytváraní	záznamu	uplatňovať	všetky	nadobudnuté	poznatky	
a zručnosti	s používaním	digitálneho	fotoaparátu/kamery.

Pomôcky:		 	 Digitálny	fotoaparát,	počítač,	interaktívna	tabuľa.

Počas	roka	sa	u detí	stretávame	s rôznymi	prejavmi	nadania,	ktoré	v  tejto	aktivite	môžeme	
zužitkovať.

Názov	témy:			 Voľný	čas

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami	–	4.	Práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:	Ovláda	základy	práce	s	digitálnymi	technológiami.

Názov	aktivity:		 Môj	talent

Obsah	aktivity:		 Striedanie	fotografovania	a nahrávania	videa	počas	prezentácie	detí.

Metodický postup:

Vytvoriť	 si	 improvizované	 pódium,	 pripraviť	 sedenie	 pre	 obecenstvo	 a  porotu.	 Deti	
sa	budú	striedať	v úlohe	kameramana,	 fotografa,	moderátora,	poroty	a	obecenstva.	Úlohou	
súťažiaceho	bude		predstaviť	sa	a predviesť	svoj	talent–	spev,	tanec,	prednes	básne,		hru	na	
hudobný	nástroj...	Z predvedeného	talentu	vytvoriť	krátku	nahrávku	a nahrať	ju	do	počítača.	
Každému	dieťaťu	vytvoriť	samostatný	súbor	s 	menom.
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Zhodnotenie:	Aktivita	prebiehala	počas	viacerých	dní,	materiál	sme	zbierali	postupne.	
Deti	zručne	zaobchádzali	s digitálnym	fotoaparátom,	rozlišovali	fotografovanie	a nahrávanie	
videa	a zozbieraný	materiál	 sa	dal	ďalej	 využiť.	Problém	sa	vyskytol	u detí,	 ktoré	z dôvodu	
nepravidelnej	dochádzky	neprichádzali	 tak	často	do	styku	s pomôckou	ako	ostatní.	Nemali	
nadobudnuté	potrebné	zručnosti.	

Ďalšie	možnosti	využitia:

	vytvorený	dokument	môže	využiť	škola	na	svoju	propagáciu,

	je	možné	nahrať	ho	na	DVD	nosič	a stane	sa	milou	spomienkou		na	MŠ,

	prezentácia	alebo	krátky	film	sa	dá	využiť	pri	rôznych	besiedkach	pre	starých	rodičov,		
pri	stretnutí	ku	Dňu	matiek...

            Fotografia č.8: Práca pri počítačí

                                          

																																																		(Vlastný	zdroj)

Autorka príspevku:

Mgr.	Beata	Gupková,	Materská	škola,	Družstevná	22,	927	01	Šaľa

Kontakt: beatagupkova@gmail.com

Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa som získala  na Univerzite Komenského v Bratislave odbor 
Predškolská pedagogika. V Metodicko pedagogickom centre  Nitra som 1.atestáciu vykonala v 
roku 2014. Mám vyše 20 - ročnú pedagogickú prax v materskej škole.
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VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ A INTERAKTÍVNEJ TABULE V EDUKAČNOM 
PROCESE - Ovocie a zelenina

PaedDr. Zuzana Gondová, DiS.

Anotácia:	 Príspevok	 popisuje	 aktivitu,	 v  ktorej	 je	 podporovaný	 rozvoj	 zručností	 digitálnych	
technológií	v grafickom	editore	ActivInspire.	Poznávajú	grafický	editor.	

Digitálne	 technológie	 sa	 stali	 prirodzenou	 súčasťou	 života	 všetkých.	 Ako	 píše	 Jadrníčková	
(2016)	deti	v období	predškolského	veku	sa	s digitálnymi	 technológiami	stretávajú	nielen	v	
domácom	prostredí,	ale	všade	okolo	seba.	Z toho	vyplýva	aj	pripravenosť	pedagóga	na	prácu	
s digitálnymi	technológiami,	ktoré	môžu	využiť	a integrovať	do	svojej	každodennej	práce	s deťmi.	
Aplikácia	ActivInspire	je	výučbový	a študijný	software	od	spoločnosti	Promethean	určený	pre	
použitie	v počítačoch	a na	interaktívnych	tabuliach.	Pomocou	aplikácie	ActivInspire	môžeme	
pracovať	s nasledujúcimi	činnosťami:	Vyučovať	ako	pomocou	tradičnej	tabule	a kriedy,	meniť	
tempo	prezentácií	a predvádzať	praktické	ukážky.	Písať	a kresliť,	prípadne	zmazať	presne	ako	
na	normálnej	tabuli.	Ukladať	stránky	do	zošita	a potom	ich	znovu	využiť.	Pridávať	do	zošita	
obrázky,	 videá	 a  zvuky,	 ktoré	 chceme	 použiť.	 Pridávať	 text,	 napríklad	 z  aplikácie	Microsoft	
Word	alebo	priamo	z internetu.	Vďaka	tomuto	výučbovému	softweru		upútame	pozornosť	detí	
a naučíme	ich	niečo	nové.

Výchovno vzdelávací cieľ:	 Viesť	 deti	 k  používaniu	 digitálnych	 technológií	 a  vedieť	 pracovať	
v grafickom	editore	–	ActivInspire	–	vyberať,	otáčať,	premiestňovať,	kresliť	čiaru.

Pomôcky:		 program	ActivInspire,	interaktívna	tabula

Metodický postup: 

Vyberali	sme	si	vekovú	skupinu	5	–	6	ročných	detí,	ale	s odstupom	času	veríme,	že	by	to	zvládli	
aj	šikovné	4	ročné	deti	v materskej	škole.

Téma:		 Ovocie	a zelenina

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami:	Práca	s informáciami.

Úroveň:		 U4	-	Na	niektorej	z	dostupných	digitálnych	pomôcok	(podľa	možností	konkrétnej	
materskej	školy),	vie	kresliť,	farebne	vypĺňať	uzavreté	plochy,	vyberať	a umiestňovať	obrázky.	
U3	-	V	dostupnom	grafickom	editore	umiestni	a	upraví,	prípadne	dokreslí	jednoduchý	obrázok.

Motivácia:			Hra	na	Zelovoc.	Poličky	sú	prázdne,	musíme	ich	zásobiť.	Poveríme	jednotlivé	deti,	
aby	priniesli	do	obchodu	ovocie	a zeleninu	–	vyhľadávajú	v triede.	Druhé	deti	sledujú	a pridávajú	
sa.	Keď	je	obchod	plný	–	rozdáme	deťom	detské	peniaze.	Na	pozíciu	predavača	sa	striedajú.	
V kruhu	si	neskôr	ukážeme,	čo	sme	do	obchodu	priniesli	–	aké	ovocie	a zeleninu.	Rozdeľujeme	
do	dvoch	košíkov	–	ovocie	a zeleninu.	Pomenúvame	ju.

Hlavná	časť:	 	Pesnička:	FÍHA	TRALALA	–	Ovocný	Rock	´n´roll	–	tanec	a spev	–	deti	pieseň	
poznajú	(you	Tube	–	Fíha	tralala).	Interaktívna	tabuľa	–	jednotlivé	úlohy	v programe	ActivInspire.

Záverečná	časť:	S deťmi	si	pri	stoloch	krájame	ovocie	a zeleninu	–	ochutnávame	a pripravíme	
si	ovocný	a zeleninový	šalát.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.9:		Pexeso	-	deti	pomocou	pera	na	interaktívnej	tabuli	otáčajú	kartičky	a hľadajú	
rovnaké	symboly.

                    

																							(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.10:		Puzzle	–	Deti	skladajú	rozstrihaný	obrázok.

                            

																															(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.11:		Spoj	čiarou	–	Deti	spájajú	obrázky	so	správnou	farbou	–	farbičkou.	Je	tam	
viac	možností	–	napr.	banán,	citrón	–	žltá,	jahoda,	čerešne	–	červená.

                       

																											(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.12:	Zoraď	ovocie	od	najmenšieho	po	najväčšie;	Zoraď	zeleninu	od	najväčšej	po	
najmenšiu	–	deti	postupne	zoraďujú	do	radu	podľa	pokynu.

                            

																			(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.13:	Ulož	do	poličiek	–	deti	podľa	predlohy	ukladajú	do	poličiek	ovocie	a zeleninu	
–	hra	podobná	na	tiene.

                   

																						(Vlastný	zdroj)
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Záver 

ActivInspire	by	sme	určite	odporučili	v materskej	škole	pri	hrách	a činnostiach	podľa	výberu	detí	
a vzdelávacích	aktivitách.	Deti	veľmi	radi	pracujú	na	interaktívnej	tabuli	a keď	ich	navedieme	
ako	pracovať	s týmto	softwérom,	nemajú	problém	byť	pri	úlohách	aj	samé.	Obrázky	si	môžeme	
sťahovať	 z  internetu	 a úlohy	môžu	byť	 od	 jednoduchých	až	po	náročnejšie.	Deti	 sa	naučia	
manipulovať	s interaktívnou	tabuľou	a vyskúšajú	si	držanie	pera,	ktoré	je	vhodné	používať	pri	
aktivitách.
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DIGI-HRY S PÍSMENAMI

Mgr. Katarína Hlaváčiková

Anotácia: V dnešnej	pretechnizovanej	dobe,	kedy	sa	deti	na	každom	kroku	stretávajú	s digitálnou	
technikou	je	potrebné	rozvíjať	ich	digitálnu	gramotnosť	správnym	smerom.		Našim	cieľom	je	
reagovať	na	výdobytky	techniky	tejto	doby	a čo	najefektívnejšie	ich	využívať		v praxi.	Snažíme	
sa	deťom	v našej	 triede	ponúkať	príležitosti	 narábať	 s  technikou.	Vďaka	nej	majú	možnosť	
bezpečne	a hravo	tvoriť,	skúmať	a objavovať	nové	informácie.	Digitálnou	technikou	nielen	deti	
zabaviť,	ale	aj	veľa	naučiť.	

Výchovno vzdelávací cieľ:	 Ovládať	 základy	 práce	 s  digitálnymi	 technológiami	 –	 BEE	 BOT,	
hovoriacimi	štipcami	a fotoaparátom.	Naprogramovať	digitálnu	hračku	BEE	BOT	tak,	aby	prešla	
stanovenú	trasu	aj	so	zastávkami.	Naprogramovať	digitálne	hračku	–	hovoriaci	štipec	–	podľa	
návodu.	Ovládať	základy	práce	s fotoaparátom.		Identifikovať	písmená	abecedy.

Pomôcky:	Hovoriace	štipce,	včielka	Bee-Bot,	digitálny	fotoaparát.

Metodický postup:

Motivácia:	 V  úvode	 deti	 využitím	 obrazového	materiálu	 oboznámime	 s  rôznymi	 profesiami	
napr.	 programátor,	 kameraman,	 fotograf,	 učiteľ,	 policajt,	 záchranár...	 a následne	spoločným		
rozhovorom	 s	 deťmi	 popíšeme	 aké	 digitálne	 technológie	 pri	 svojej	 práci	 využívajú	 	 napr.	
fotoaparát,	 kamera,	 vysielačky,	 počítač,	 notebook,	 mobil,	 elektrická	 pokladňa...	 Upriamime	
pozornosť	 detí	 na	 to,	 že	 aj	my	 v MŠ	máme	 rôzne	 digitálne	 technológie	 	 	 „Zahráme	 sa	 na	
Detektíva	Očka	a pohľadáme	ich.“	Deti	sa	môžu	prejsť	po	triede	a na	pomôcky,	ktoré	nájdu	nás	
slovne	upozornia	–	robotickú	včielku	Bee	Bot,	robotickú	myšku,	hovoriace	štipce,	notebook,	
interaktívnu	tabuľu,	fotoaparát	...	.	„Tiež	na	nich	pracujeme	práve	tým,	že	ich	programujeme.	
A dnes	 ich	aj	budeme	potrebovať,	 lebo	predstavte	si,	pani	učiteľka	Majka	stratila	písmenká,	
rozsypala	 ich	po	celej	 triede.	A  tak	som	zavolala	na	pomoc	Detektíva	Očka,	aby	 rozsypané	
písmená	našiel.	Ráno	sa	tu	zastavil,	ale	vraj	má	práce	vyše	hlavy	a skôr	ako	zajtra	nemôže	prísť.		
Pomôžeme	ich	Majke	nájsť,	deti?	Nejaké	stopy	po	písmenkách	už	detektív	našiel	a zanechal	
nám	indície.“

Hlavná	časť:		Programovanie	digitálnych	pomôcok	„V tomto	centre	sú	rozsypané	len	začiatočné	
písmená	slov!	Pohľadajme	ku	každému	zaštipcovanému	písmenku	3	predmety,	 ktoré	sa	na	
toto	písmenko	začínajú.	A až	naprogramujeme	na	štipce	nové	slová,	objavíme	aj	veľa	nových	
písmen.“

1 centrum s hovoriacimi štipcami –	Deti	obdržia	hovoriace	štipce	v šiestich	farbách.	Každý	
štipec	má	zovreté	jedno	písmeno	abecedy	a nahratú	ukážku	napr.:	

Červený	štipec	zoviera	písmeno S s nahrávkou	/	S	ako	strom.	

Zelený	štipec	zoviera	písmeno	P	s nahrávkou	/	P	ako	pes.
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Modrý	štipec	zoviera	písmeno L s nahrávkou	/	L	ako	lavica.

Žltý	štipec	zoviera	písmeno	K s nahrávkou	/	K ako	kukurica.

Zelený	štipec	zoviera	písmeno	R	s nahrávkou	/	R	ako	ryba.

Oranžový	štipec	zoviera	písmeno	V s nahrávkou	/	V ako	veverica.	

Nahrávka	slúži	na	identifikáciu	písaného	písmena.	Po	vypočutí	si	každé	dieťa	vyhľadá	v triede	
akékoľvek	predmety,	ktoré	sa	začínajú	na	príslušné	písmeno	svojho	štipca.	(Učiteľka	určí	počet	
predmetov)	Následne	si	vyskúšajú	nahovoriť	na	hovoriaci	štipec	predmety,	ktoré	našli.	Naučia	
sa	 tak	 naprogramovať	 štipce.	Ako	nastaviť	 nahrávanie,	 ako	prehrávanie,	mazanie	 a  ako	ho	
vypnúť.	Pozri	Fotografie	č.14,15,16,17.	„V tomto	centre	Detektív	Očko	objavil	vaše	mená.		Dajú	
sa	vraj	poskladať	z týchto	písmen.		Vraj	ak	správne	naprogramujete	včielku	BEE	BOT,	nielen	
písmenká	objavíte	ale	aj	včielku	naučíte,	ako	sa	voláte.“

2 centrum s robotickou včielkou Bee Bot	–	Deti	si	jednotlivo	napíšu	svoje	meno	na	papieriky.	Po	
jednom	programujú	robotickú	včielku	na	štvorcovej	sieti	v takom	poradí,	aby	prešla	všetkými	
písmenami	 krstného	 mena	 dieťaťa,	 ktoré	 ho	 programuje.	 Ostatné	 deti	 na	 jeho	 papieriku	
zaznamenávajú	(fajočkou	alebo	krížikom)	či	mala	včielka	zastávku	na	každom	písmene.	

Poznámka:	 Pred	 aktivitou	 odporúčame	 na	 štvorcovej	 sieti	 uviesť	 len	 tie	 písmená	 abecedy,	
ktoré	obsahujú	mená	detí.	Aby	sa	predišlo	tomu,	že	tam	bude	napr.	Y	a chýbať	bude	Z.,	pretože	
všetky	 písmená	 sa	 pod	 štvorcovú	 sieť	 nezmestia.	 Robotická	 myška	 môže	 prechádzať	 po	
svojej	štvorcovej	sieti	v ďalšom	centre	s podobným	cieľom.	Závisí	od	počtu	detí	v triede.	Pozri	
Fotografie	č.18,19.		„Majka		rozsypala		písmená	po	celej	triede!	Detektív	Očko	nám	odporúča,	
aby	sme		ich	pohľadali	a odfotili	dôkaz,	kde	sa	našli.“

3 centrum s fotoaparátom	–	Úlohou	detí	bude	chodiť	po	triede	a zachytávať	rôzne	písmená	
abecedy.	Detektív	očko	vytvára	dôkazový	materiál.

Poznámka:	Deti	môžu	mať	na	vzor	celú	abecedu	na	A4	papieri,	kde	si	môžu	zaznamenávať		
krížikom,	 ktoré	 písmená	 už	 po	 triede	 našli	 a  odfotili.	 Naučia	 sa	 fotoaparát	 zapnúť,	 odfotiť,	
skontrolovať	odfotené,	poprípade	vymazať	a vypnúť	fotoaparát.	Na	druhý	papier	s abecedou	
zas	môžu	na	záver	vykonať	kontrolu	správnosti,	prehrajú	si	nafotené	fotografie	a zaznamenajú	
krížikom	odfotené	písmená.	Pozri	Fotografie	č.20,21,22,23,24.	

Učiteľka	individuálne	pristupujeme	v jednotlivých	centrách	a napomáha	podľa	potreby.	

Záver

Reflexia.	 Pustíme	 si	 hovoriace	 štipce	 a  zhodnotíme	 správnosť	 nahrávky.	 Zároveň	 si	 všetky	
deti	osvoja	ich	používanie.	Je	vhodné	aby	prvýkrát	nahrávku	pustil	autor,	ktorý	ju	nahral,	aby	
sa	nestalo,	 že	mu	 ju	niekto	 zmaže	ešte	pred	prezentáciou.	A následne	 si	 štipce	môžu	deti	
vymieňať.	 Deti	 s  papierikmi	 identifikujú,	 ktoré	 písmená	 robotická	 včielka	 našla	 a  ktoré	 nie,	
vydedukujú	dôvody,	kde	nastala	chyba	i za	pomoci	kamarátov.	A na	záver	si	cez	interaktívnu	
tabuľu	skontrolujeme,	ktoré	písmená	objavili	deti	s fotoaparátmi.	
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.14:	-	Centrum	s	hovoriacimi	štipcami

        

								(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.15:	-	Centrum	s	hovoriacimi	štipcami

      

							(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.16:	-	Centrum	s	hovoriacimi	štipcami

        

									(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.17:	-	Centrum	s	hovoriacimi	štipcami

       

								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.18:	Centrum	s	robotickou	včielkou	BEE	BOT	a robotickou	myškou

       

								(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.19:	Centrum	s	robotickou	včielkou	BEE	BOT	a robotickou	myškou

        

									(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.20:	Centrum	s	fotoaparátom	detektíva	Očka

        

									(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.21:	Centrum	s	fotoaparátom	detektíva	Očka

       

								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.22:	Centrum	s	fotoaparátom	detektíva	Očka

        

								(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.23:	Centrum	s	fotoaparátom	detektíva	Očka

       

								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.24:	Centrum	s	fotoaparátom	detektíva	Očka

        

									(Vlastný	zdroj)

Autorka príspevku:

Mgr.	Katarína	Hlaváčiková,	Materská	škola,	Okružná	23,	934	01	Levice

Kontakt:	k.hlavacikova@gmail.com

Pracujem ako učiteľka MŠ v Leviciach už 22 rokov. Som absolventom Pedagogickej a Sociálnej 
akadémie v Leviciach (1995-1999). Po škole som sa zamestnala ako učiteľka MŠ na Okružnej ul. 
23, kde pracujem dodnes. Počas svojej práce som študovala ako externá študentka na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre (2008-2011) a následne ako externá študentka som pokračovala 
v štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2012-2015). Počas štúdia a práce som sa 
stala šťastnou mamičkou dvoch detí. Neprestala som sa venovať nadobúdaniu nových poznatkov 
a skúseností a naďalej som sa vzdelávala formou rôznych vzdelávaní. Získala som 1.atestáciu cez 
MPC Nitra (2018) v ktorej som sa venovala rozvoju emocionálnej inteligencie detí predškolského 
veku. Podľa môjho názoru sa tejto oblasti je potrebné venovať čoraz častejšie. Nakoľko sa 
v poslednej dobe množstvo vecí presunulo do online priestoru, ukázalo sa nevyhnutné venovať 
pozornosť dobe a dĺžke používania IKT deťmi. Je veľmi dôležité ukázať deťom, že IKT slúži ľudstvu 
nielen ako prostriedok hry ale aj ako prostriedok komunikácie a  vzdelávania. Preto aplikujem 
počas výučby používanie informačno-komunikačných technológií a  dávam deťom možnosť 
efektívne ich využívať. Z toho dôvodu som sa rozhodla zapojiť sa aj do tejto výzvy a prispieť do 
zborníka pár aktivitami, ktoré som vo svojej triede predškolákov zrealizovala. 
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AUTO, VLÁČIK, LODIČKA, POCESTUJME TROŠIČKA

Mgr. Lucia Chrvalová

Anotácia: Príspevok	pod	názvom	„Auto,	vláčik,	lodička,	pocestujme	trošička“	je	zameraný	na	
podporu	detí	formou	IK	hier,	aby	sa	hry	nielen	hrali,	ale	aj	niečo	nimi	naučili.	 Nie	vo	všetkých	
MŠ	sa	 IKT	využíva	na	všetky	možnosti,	 ktoré	nám	digitálne	 technológie	umožňujú.	Ani	my	
sami	nevieme	ešte	o všetkých	možnostiach	 ich	všestranného	využitia,	ale	prostredníctvom	
neustáleho	učenia	sa	a zdokonaľovania	sa,	sme	sa	zamerali	na	tvorbu	IK	hier.	Cieľom	týchto	
IK	hier	je	poskytnúť	deťom	možnosť	naučiť	sa	narábať	s digitálnymi	technológiami	a zvyšovať	
tak	ich	digitálnu	gramotnosť	a v neposlednom	rade	zatraktívniť	vzdelávaciu	aktivitu	na	tému,	
ktorú	práve	v MŠ	máme.

Výchovno vzdelávací cieľ: Poskytnúť	deťom	IKT	hry,	ktoré	si	môžu	vyskúšať,	naučiť	sa	rozumne	
zaobchádzať	 s  digitálnymi	 zariadeniami.	 Podporiť	 deti	 formou	 IKT	 hier	 vo	 výučbe	 na	 tému	
dopravy	a dopravných	prostriedkov.

Pomôcky:	interaktívna	tabula.

Skratky:

IKT	(interaktívna	tabuľa),	

IK	hry	(interaktívne),	

MŠ	(materská	škola),	

MT	(magnetická	tabuľa)

PL	(pracovný	list)

Metodický postup:

IK	PL	(Interaktívne	pracovné	listy)	na	aktivitu	sme	tvorili	na	web	stránke	LearningApps.org.	Je	
to	stránka,	ktorá	ponúka	širokú	škálu	IK	PL	pre	deti	školského	a predškolského	veku.	Okrem	
toho	je	jej	veľkou	výhodou,	že	si	vie	na	nej	urobiť	ktokoľvek	taký	IK	PL	alebo	IK	hru,	ktorý/á	mu	
na	danú	aktivitu	podľa	týždňovej	 témy	vyhovuje.	Čiže	nemusí	 ísť	 len	o učiteľa,	ale	kľudne	aj	
o rodiča.	Tieto	IK	hry	považujeme	pre	deti	za	veľmi	pútavú	a hravú	formu	výučby	a dieťa	tak	
lepšie	a rýchlejšie	dokáže	získať	poznatky.	Ďalšou	veľkou	výhodou	je,	že	takáto	forma	výučby	
v  deťoch	 podnecuje	 samostatné	 myslenie,	 čo	 je	 nesporná	 výhoda	 oproti	 mechanickému	
memorovaniu.	Za	nevýhodu	považujeme	to,	že	program	ponúka	uložiť	si	do	svojej	zložky	len	25	
takýchto	IK	hier.	Ak	chceme	vytvoriť	ďalšiu,	musíme	jednu	zmazať,	aby	sme	ju	mohli	nahradiť.	
Preto	je	veľmi	možné,	že	keď	kliknete	na	link,	ktorý	sme	uviedli	v tejto	práci,	tak	už	danú	IK	hru	
nenájdete,	nakoľko	bude	nahradená	inou.

Motivácia:	MT	sme	rozdelili	na	štyri	časti	podľa	toho,	kde	sa	jednotlivé	dopravné	prostriedky	
pohybujú.	Deti	sme	usadili	na	stoličky	do	polkruhu	pred	MT	a priraďovali	obrázky	dopravných	
prostriedkov	 podľa	 toho,	 kam	 patria	 na	 základe	 miesta	 ich	 pohybu	 (auto-cesta,	 vlak-
koľajnice....).	Na	tému	dopravných	prostriedkov	sme	s nimi	viedli	rozhovor	v trvaní	do	10	minút.
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Expozičná	časť:	Deti	sa	so	stoličkami	preniesli	pred	IKT,	kde	si	znova	sadli	do	polkruhu.	Deťom	
sme	 oznámili,	 že	 sa	 dnes	 budú	 hrať	 s  dopravnými	 prostriedkami	 trochu	 inak	 ako	 obvykle.	
Nebude	to	ale	len	obyčajná	hra,	ale	taká,	pri	ktorej	sa	aj	niečo	naučia,	a ktorá	si	troška	preverí	
ich	bystré	hlavičky.	

Začali	sme	aktivitou	č.	1	PEXESO	„Dopravné	prostriedky“

Hru	pexeso	pozná	každé	dieťa	z domu,	ale	v klasickej	hmatateľnej	podobe	formou	papierových	
či	drevených	kartičiek.	Pri	tvorbe	IK	pexesa	sme	vychádzali	zo	zóny	aktuálneho	vývoja	detí,	pre	
ktoré	bolo	tvorené.	V našom	prípade	ide	o I.	triedu	(maláčikov),	čiže	pre	3-4	ročné	deti.	Obrázky	
sme	volili	kreslené	s detským	motívom,	nie	zobrazované	realisticky	(t.j.	napr.	kreslené	autíčko,	
nie	fotografia	auta).	Počet	kariet	sme	zvolili	na	8	párov	t.j.	16	rozdaných	kariet.	Veľkosť	okienok	
sme	zvolili	veľkosť	najväčšiu,	nakoľko	ide	o malé	deti	s malým	počtom	kariet.	Pexeso	deti	veľmi	
bavilo	a vystriedali	sa	všetky	deti.

Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.	25:		Pexeso	na	IKT	“Dopravné	prostriedky”

                                    

																																											(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.	26:		Pexeso	na	IKT	“Dopravné	prostriedky”

                                    

																																										(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	27:		Pexeso	na	IKT	“Dopravné	prostriedky”

                                                          

                                                               (Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.	28:	Pexeso	na	IKT	“Dopravné	prostriedky”

                                                          

																																																																					(Vlastný	zdroj)

Pokračovali	 sme	 aktivitou	 č.	 2	 ZARAĎOVANIE	 DO	 SKUPÍN	 „Dopravné	 prostriedky	 dvoj	
a štvorkolesové“

V aktivite	deti	rozdeľovali	obrázky	na	dve	strany	podľa	toho,	koľko	kolies	majú	napr.	kolobežku	
dali	na	stranu	bicykla	(pretože	má	dve	kolesá),	autobus	na	stranu	voza	(pretože	má	štyri	kolesá)	
....	atď.	Ponúkaný	obrázok	deti	premiestňovali	po	IKT	perom	na	to	určeným.	Po	ukončení	celej	
hry	je	vpravo	dolu	modrá	ikona	s bielou	fajočkou,	na	ktorú	keď	klikli,	tak	im	ukázala,	či	tento	
IK	PL	urobili	správne.	Obrázky,	ktoré	priradili	správne	sú	ohraničené	zelenou	farbou.	Obrázky,	
ktoré	priradili	nesprávne	sú	ohraničené	červenou	farbou.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.	29:	Zaraďovanie	do	skupín	“Dopravné	prostriedky	dvoj	a	štvorkolesové”

                               

																																					(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.	30:	Zaraďovanie	do	skupín	“Dopravné	prostriedky	dvoj	a	štvorkolesové”

                                                  

																																																											(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.31:	Zaraďovanie	do	skupín	“Dopravné	prostriedky	dvoj	a	štvorkolesové”

                                          

																																																		(Vlastný	zdroj)

Poslednou	aktivitou	č.	3	bolo	ZARAĎOVANIE	DO	SKUPÍN	„Dopravné	prostriedky	podľa	miesta	
pohybu“

Deti		priraďovali	dopravné	prostriedky	do	štyroch	skupín.	Z motivácie	a aktivity	č.	2	už	tušili,	
o  čo	 v  tejto	 aktivite	 pôjde.	 Úlohou	 bolo	 perom	potiahnuť	 dopravný	 prostriedok	 podľa	 toho,	
kde	sa	pohybuje.	Vpravo	dolu	je	znova	kontrolná	ikonka,	ktorá	daný	IK	PL	vyhodnotí.	Keďže	
ide	o  triedu	najmenších	detí,	 aktivitu	sme	sledovali	 a podľa	potreby	 ich	usmerňovali	počas	
priraďovania.

Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.	32:	Zaraďovanie	do	skupín	“Dopravné	prostriedky	podľa	miesta	pohybu”

                                  

																																								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	33:	Zaraďovanie	do	skupín	“Dopravné	prostriedky	podľa	miesta	pohybu”

                                                       

																																																								(Vlastný	zdroj)

Aby	deti	zmenili	polohu	a počas	aktivity	len	nesedeli,	zaradili	sme	pohybovú	hru	s názvom	„Na	
parkovisko“.

Pravidlá	pohybovej	hry	„Na	parkovisko“:	Do	všetkých	štyroch	kútov	miestnosti	dám	po	jednom	
obrázku	dopr.	prostriedku	–	auto,	autobus,	lietadlo,	loď.	Každému	dieťaťu	pošepkám,	čo	bude	
stvárňovať	 -	 hrať.	 Nikto	 však	 nesmie	 prezradiť,	 čo	 predstavuje.	 Deti	 pobehujú	 po	 voľnom	
priestranstve	a	na	signál	(zapískam	na	píšťalke)	urýchlene	zaparkujú	do	svojej	garáže.	Parkovať	
však	musia	tak,	ako	ozajstné	autá	či	autobusy,	musia	zabrániť	zrážke,	či	nehode.	Nesmú	sa	
motať	dokopy,	ale	parkovať	vedľa	seba.	Snažia	sa	pekne	zoradiť.

Na	záver	by	sme	chceli	povedať,	že	učiteľ	má	v	súčasnej	dobe	k	dispozícii	množstvo	zdrojov,	
širokú	 škálu	 nápadov,	 ktoré	 môže	 využiť	 pri	 svojej	 výchovno-vzdelávacej	 činnosti	 a	 tým	
aktivizovať	každé	dieťa.	Aj	učiteľ	sa	v	tejto	miere	musí	preukázať	ako	tvorivo	a	kreatívne	mysliaca	
osobnosť,	ktorá	si	uvedomuje,	aké	deti	má	v	triede,	pozná	ich	záujmy	a	vie	prostredníctvom	
čoho	ich	môže	zaujať,	motivovať	k	výkonu,	inšpirovať,	koncentrovať	ich	pozornosť.	Závisí	len	
od	samotného	učiteľa,	či	bude	tento	prostriedok	využívať	pre	aktivizovanie	detí	vo	výchovno-
vzdelávacom	procese	alebo	nie.

Link	na	Hru	č.1	Pexeso	Dopravné	prostriedky

https://learningapps.org/watch?v=p88rt284t21

Link	na	Hru	č.	2	Zaraďovanie	do	skupín	dvoj	a štvorkolesové	dopravné	prostriedky

https://learningapps.org/watch?v=pp4etyhst22
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Link	na	Hru	č.	3	Zaraďovanie	do	skupín	dopravných	prostriedkov	podľa	miesta	ich	pohybu

https://learningapps.org/watch?v=pt0ei13h222

Stručný	popis	potreby	vytvárania	IKT	pracovných	listov:

Som	 učiteľkou	 v  MŠ	 vo	 Voderadoch	 a  svoju	 prácu	 vykonávam	 s  veľkou	 láskou	 k  deťom	
a  odhodlaním	 neustále	 sa	 zdokonaľovať.	 Týmto	 chcem	 veľmi	 pekne	 poďakovať	 môjmu	
terajšiemu	 zamestnávateľovi	 t.j.	 ZŠ	 s  MŠ	 Voderady,	 že	 mi	 dal	 možnosť	 pracovať	 v  tomto	
zariadení	s výborným	kolektívom.	Mojou	odplatou	za	to	je,	že	okrem	práce,	ktorú	sa	snažím	
vykonávať	na	110%	sa	zúčastňujem	mnohých	školení,	webinárov	a workshopov	súvisiacich	
s  pedagogickou	 praxou	 predškolskej	 pedagogiky.	 Nakoľko	 som	 v  tejto	 oblasti	 „nováčik“,	
mám	 záujem	 sledovať	 inovatívne	 vyučovacie	 postupy	 a  metódy,	 ktoré	 sú	 potrebné	 pri	
výučbe	 v  jednotlivých	 vzdelávacích	 oblastiach	 podľa	 Štátneho	 vzdelávacieho	 programu	
pre	predprimárne	vzdelávanie	v MŠ.	Sama	v mojej	praxi	zisťujem,	že	u detí	narastá	záujem	
o interaktívne	didaktické	hry	vo	výchovno-vzdelávacom	procese.	A navyše,	súčasná	moderná	
doba	si	to	naozaj	doslova	pýta	a vyžaduje.

Dúfam,	že	svojou	prácou	niekoho	 inšpirujem	a budem	rada,	ak	niekto	z kolegýň	učiteliek	a	
pedagógov	využije	môj	návrh	aktivít	k téme	o dopravných	prostriedkoch.

PRÍPRAVA	NA	VZDELÁVACIU	AKTIVITU

Dátum:
Počet	detí:
Téma	mesiaca: S	prstom	na	mape
Téma	týždňa: Auto,	vláčik,	lodička,	pocestujme	trošička
Veková	skupina: 3-4	roky
VZDELÁVACIA	AKTIVITA
Vzdelávacia	oblasť: Matematika	a práca	s	informáciami

Podoblasť: Práca	s	informáciami

Výkonový	štandard: Ovláda	veku	primerané	digitálne	hry

Obsahový	štandard: Učiteľka	 využíva	 digitálne	 pomôcky	 pre	
predškolský	vek,	ktoré	má	MŠ	k dispozícii	
na	 ovládanie	 činností,	 ktoré	 posky-
tujú	 ovládanie	 digitálnych	 –	 hľadanie	
a prenášanie	predmetov	na	určené	mie-
sto.

Cieľ: Poskytnúť	 deťom	 možnosť	 zahrať	 si	
rôzne	 vzdelávacie	 IK	 hry,	 ktoré	 si	môžu	
vyskúšať	vo	výučbe	o dopravných	pros-
triedkoch.
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Aktivita:

Metodické	pomôcky: obrázky	 rôznych	 druhov	 dopravných	 pros-
triedkov,	MT,	IKT,	

Organizácia: Deti	sedia	na	stoličkách	pred	IKT
Motivačná	časť: S	 deťmi	 budem	 viesť	 motivačný	 rozhovor	

o rôznych	druhoch	dopravných	prostriedkov	
pomocou	obrázkov	na	MT.	

Obrázky	 budú	 rozdelené	 do	 štyroch	 skupín	
podľa	 toho,	 kde	 sa	 pohybujú	 (cesta-auto,	
vzduch-lietadlo	....)	

Expozičná	časť: Deti	sa	usadia	do	polkruhu	pred	IKT	a poviem	
im,	že	si	o rôznych	dopravných	prostriedkov	
povieme	viac	aj	 prostredníctvom	 IK	hier	 na	
tabuli,	kde	budú	môcť	pracovať	sami.

1. 	PEXESO	„Dopravné	prostriedky“

2. 	ZARAĎOVANIE	DO	SKUPÍN	„Dopravné	
prostriedky	dvoj	a štvorkolesové“

3. 	 ZARAĎOVANIE	 DO	 SKUPÍN	
„Dopravné	 prostriedky	 podľa	 miesta	
pohybu“

Po	ukončení	aktivít	s	IKT	sa	s deťmi	zahráme	
PH	„Na	parkovisko.“	

Fixačná	časť: Zopakovanie	a utvrdzovanie	nadobudnutých	
poznatkov	 prostredníctvom	 kladených	
otázok	a odpovedí	detí.

Hodnotiaca	časť,	záver: Po	ukončení	vzdelávacej	činnosti	si	s deťmi	
sadnem	 do	 kruhu	 na	 koberec.	 Spýtam	 sa,	
komu	sa	dnes	aktivita	páčila	a vyzvem	dve-
tri	 deti,	 aby	 sa	 vyjadrili,	 čo	 ich	 na	 aktivite	
zaujalo	najviac.

Na	záver	všetky	deti	pochválim	a tým,	ktorým	
sa	dnes	nedarilo,	 tie	 povzbudím	do	ďalších	
aktivít.
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PROGRAMOVATEĽNÉ HRAČKY A ICH VYUŽITIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Lenka Košická

Anotácia:	Programovateľné	hračky	vo	výchovno	–	vzdelávacom	procese	prinášajú	možnosť	
rozvíjať	 u  detí	 predškolského	 veku	 kritické	 a  tvorivé	myslenie,	 možnosti	 navrhovať	 a  riešiť	
problémy,	systematicky	plánovať	s možnosťou	otestovať	svoje	riešenia	aj	bez	použitia	počítača.	
Pri	používaní	digitálnych	hračiek	je	dôležité	sledovať	činnosti	detí	a zaznamenávať	ich	pokrok	
v práci	s nimi	(Pekárová,	2009).	Programovateľná	hračka	Bee	–	Bot	nie	je	jedinou	digitálnou	
hračkou	v prostredí	materskej	školy.	Digitálny	mikroskop	sa	spolu	s vizualizérom	dá	použiť	
na	prepojenie	zážitkov	zvonku	a z prostredia	triedy.	Používa	sa	pripojený	k počítaču.	Snímky	
skúmaných	objektov	sa	dajú	 ľahko	vytlačiť	a zakomponovať	do	triedy	(Pekárová,	Záhorec	&	
Hrušecký,	2013).	Naším	snažením	je,	aby	sa	využívanie	digitálnych	technológií	stalo	súčasťou	
rôznych		aktivít	počas	dňa	v materskej	škole.	Veríme,	že	návrh	aktivity	s využívaním	digitálnych	
technológií,	 pomôže	 odstrániť	 aj	 negatívny	 postoj	 k  využívaniu	 digitálnych	 technológií	
a inšpiruje	učiteľky	materských	škôl	k tvorivým	aktivitám	s využitím	digitálnych	technológií.	

Výchovno vzdelávací cieľ:	 Triediť	 prírodné	 reálie	 podľa	 rôznych	 identifikovaných	 znakov	
fotografovaním	a zväčšovaním	prírodnín	(konár,	list,	kameň,	piesok).	

Pomôcky:		 	 	 Mikroskop	 easy	 scope,	 digitálny	 fotoaparát,	 Microsoft	 Office	
PowerPoint,	2	ks	veľký	formát	papiera,	nazbierané	prírodniny.

Vzdelávacia	oblasť:			 Človek		a	príroda

Vzdelávacia	podoblasť:		 Vnímanie	prírody

Organizácia:			 	 Aktivita	je	určená	pre	5-6	ročné	deti,	práca	s celou	skupinou.

Vzdelávacia	aktivita:		 Pozoruj	rozdiely

Metodický postup: 

V rámci	motivácie	si	v	triede	pripravíme	dva	kusy	veľkého	formátu	bieleho	papiera.	Spoločne	
sa	vyberieme	do	školskej	záhrady,	kde	deti	vyhľadávajú,	zbierajú	a triedia	prírodniny	(kamene,	
listy,	 konáriky,	 piesok).	 	 Na	 veľký	 formát	 papiera	 deti	 ukladajú	 nazbierané	 prírodniny.	
Z nazbieraných	prírodnín	si		spoločne	vytvoríme	obraz	(fotografia	č.34).	Z konárikov	vytvoríme	
rám,	 piesok	nasypeme	na	 spodnú	 časť	 papiera,	 doplníme	 listami	 a  kamienkami.	Vytvorený	
obraz	si	odfotíme.	Potom	vytvorený	obraz	rozoberieme	a	jednotlivé	použité	prírodniny	odfotíme	
digitálnym	fotoaparátom.	Konáriky,	listy,	piesok	a	kamienky	si	uložíme	do	pripravenej	nádoby	
(kartónová	škatuľa).	Takto	pripravené		prírodniny	prinesieme	do	triedy.	Na	počítači	s pripojením	
na	 interaktívnu	 tabuľu,	 si	 vytvoríme	 priečinok	 fotoaparát	 a  vyberieme	 najkrajšie	 fotografie,	
ktoré	si	do	priečinka	uložíme.	Na	ploche	počítača	si	vytvoríme	aj	priečinok	mikroskop.	Učiteľka		
deťom	ukáže	mikroskop	a názorne	vysvetlí,	ako	sa	používa.	Na	interaktívnej	tabuli	všetky	deti	
vidia	detailné	znázornenie	prírodniny.	Deťom	vysvetlíme,	že	stlačením	tlačidla	na	mikroskope	
vytvoríme	 fotografiu.	 Pri	 práci	 s  digitálnym	 mikroskopom	 Easy	 scope	 sa	 pri	 počítači	 deti	
vystriedajú	a každú	prírodninu	odfotia	digitálnym	mikroskopom	(fotografia	č.35).	Fotografie	si	
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uložíme	do	pripraveného	priečinka	mikroskop.	Prírodniny	v priečinku	spoločne	pomenujeme.	
Príklad:	konár,	kameň	a	pod.	V programe	Microsoft	Office	PowerPoint	si	vytvoríme	prezentáciu	
s dvomi	obsahmi.	V prvej	časti	prezentácie	uložíme	obrázky	z priečinka	fotoaparát,	v druhej	časti	
deti	vyhľadávajú	obrázky	v priečinku	mikroskop	a priraďujú	obrázky	vytvorené	mikroskopom	
k  obrázkom	 z  fotoaparátu.	 Takto	 spracovanú	 prezentáciu	 si	 potom	 spoločne	 premietneme	
na	interaktívnej	tabuli.	Obrázky	z prezentácie	si	vytlačíme, deti	 ich	majú	možnosť	pozorovať	
a prezerať	 si	 ich	aj	bez	pripojenia	na	počítač.	Takto	vytvorené	a vytlačené	obrázky	použijú	
ako	predlohu	pri	kreslení.	Obrázok	A4	si	preložíme	na	polovicu.	Na	jednu	polovicu	nakreslia	
napríklad	konár	a na	druhú	polovicu	sa	pokúsia	kresbou	znázorniť	jeho	zväčšeninu.	

V závere	aktivity	vedieme	s deťmi		rozhovor	o aktivite	a tom,	čo	všetko	môžeme	vidieť	
pod	mikroskopom.	Vytvorené	obrázky	spolu	s vytlačenými	vystavíme	na	výstavke	detských	
výtvarných	produktov.				

Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.34: Z nazbieraných	prírodnín	vytvorený		obraz.	Z konárikov	vytvorený	rám,	piesok	
nasypaný	na	spodnú	časť	papiera,	doplnený		listami	a kamienkami.	

               

                (Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.35:	Stlačením	tlačidla	na	mikroskope	vytvorené		fotografie	nazbieraných	prírod-
nín.	Pri	práci	s digitálnym	mikroskopom	Easy	scope	sa	deti	vystriedajú.

                     

																						(Vlastný	zdroj)

Evaluácia	 a	 reflexia:	 Obrázky	 vytvorené	 mikroskopom	 nie	 je	 jednoduché	 priradiť	
v prezentácii	k obrázkom	z fotoaparátu.	Kladne	preto	hodnotíme	napísanie	názvu	k zväčšenine	
prírodniny,	čo	pomohlo	deťom	pri	priraďovaní	obrázkov.	Možnosti	sú	nekonečné,	mikroskop	
Easy	scope	sa	dá	využiť	pri	akejkoľvek	téme.	
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Pedagogickú činnosť som začala na Materskej škole Jána Švermu 8 v Michalovciach a to 24. 
augusta 2009 ako učiteľka materskej školy. Schopnosti ako empatia, trpezlivosť, vytrvalosť, 
flexibilita a kreativita sa prejavujú v  mojej pedagogickej práci s deťmi.  Vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti uplatňujem zážitkové učenie, aktivizujúce a interaktívne metódy, organizačné formy s 
individuálnym prístupom k deťom a využívam nové učebné pomôcky aj informačno komunikačné 
technológie. Tvorivosť uplatňujem  pri príprave scenárov a hudobných sprievodov v rámci 
kultúrnych programov, besiedok v materskej škole pre rodičov, ale aj v rámci vystúpení detí na 
verejnosti. Učiteľka materskej školy s prvou atestáciou.
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VYUŽITIE DIGITÁLNEJ HRAČKY BEE-BOT V MATERSKEJ ŠKOLE

Lucia Kvitkovská

Anotácia:	 Jednou	 z  možností	 ako	 skvalitniť	 vzdelávací	 proces,	 je	 využívanie	 digitálnych	
technológií.	 Zakomponovanie	 týchto	 technológií	 do	 vzdelávacieho	 procesu,	 prispieva	 ku	
komplexnému	 rozvoju	 osobnosti	 dieťaťa	 formou	 bádania,	 objavovania	 a  experimentovania.	
Naša	 materská	 škola	 má	 technické	 vybavenie	 na	 vysokej	 úrovni,	 rovnako	 ako	 aj	 odborné	
kompetencie	pedagógov,	ktorí	v plnej	miere	tieto	digitálne	technológie	využívajú	a  integrujú	
ich	 do	 vzdelávacích	 aktivít.	 V  triedach	máme	 notebooky,	 tablety,	 PC,	 tlačiarne,	 interaktívne	
tabule,	programovateľné	hračky,	karaoke	mikrofóny,	hovoriace	štipce,	digitálny	fotoaparát,	CD	
prehrávače.	Chcela	by	som	sa	však	zamerať	na	využitie	digitálnej	hračky	Bee-Bot,	nakoľko	
deti	plniace	povinné	predprimárne	vzdelávanie	ju	veľmi	rady	využívajú.	Táto	programovateľná	
hračka	rozvíja	ich	logické	myslenie,	priestorovú	orientáciu	a plánovanie.	Nenásilnou	formou	
podporuje	 jemnú	 motoriku,	 posilňuje	 koncentráciu	 a  uvádza	 ich	 do	 sveta	 elementárneho	
programovania.

Výchovno vzdelávací cieľ:	Naprogramovať	digitálnu	hračku	Bee-Bot	tak,	aby	prešla	stanovenú	
trasu	 aj	 s  prekážkami,	 zastávkami,	 alebo	 aby	 prešla	 stanovenú	 trasu	 v  opačnom	 poradí,	
zopakovala	prejdenú	trasu.	

Pomôcky:	včielka	Bee-Bot.

Integrované	však	boli	aj	ciele	z  iných	oblastí,	ako	napr.:	 identifikovať	 rôznorodosť	 rastlinnej	
ríše	(poznať	vybrané	lúčne	a	záhradné	kvety,	niektoré	 liečivé	rastliny),	určiť	počítaním	počet	
predmetov	v skupine,	pokračovať	od	náhodného	čísla	v numerickej	postupnosti,	poznať	farby.	
Jedna	skupina	riešila	problémovú	úlohu.

Názov	aktivity:		„Včielka,	včielka	leť	na	miesto“

Metodický postup:

Vzdelávacia	aktivita	bola	zrealizovaná	na	konci	týždňa	s témou	„Jarné	kvety“.	Deti	komunikovali	
získané	poznatky,	ktoré	nadobudli	a  rozvinuli	počas	predošlých	dní.	Plánovali	sme	 ju	podľa	
vzdelávacieho	 štandardu	 Štátneho	 vzdelávacieho	 programu	 pre	 predprimárne	 vzdelávanie	
v materských	školách,	okrem	vývinových	súvislostí	som	rešpektovala		aj	prirodzenú	variabilitu	
detí	a sociokultúrne	prostredie,	z ktorého	deti	pochádzajú.		Výchovno-vzdelávací	cieľ	bol	vyňatý		
zo	vzdelávacej	oblasti	Matematika	a práca	s informáciami.	Uprednostňujeme	prirodzené	učenie,	
ktorého	účinky	sú	spontánne,	efektívne	a dlhodobé.	Použili	sme	stratégie	výchovno-vzdelávacej	
činnosti:	metódy	-	motivačné,	expozičné	(slovné,	názorno-demonštratívne,	praktickej	činnosti,	
diagnostické),	zásady	–	názornosti,	primeranosti,	individuálneho	prístupu	k deťom	a aktivity,	
formu	sme	zvolili	skupinovú.	U detí	sme	rozvíjali	kompetencie	psychomotorické:	deti	používali	
v činnosti	zmysly	(zrak,	hmat,	sluch	–	hračka	vydáva	zvuky),	učebné:	sústredili	sa	primerane	dlhý	
čas	na	zámernú	výchovno-vzdelávaciu	činnosť,	prejavili	aktivitu,	sociálne:	zotrvali	v činnosti	
a dokončili	 ju,	psychické	procesy:	vnímanie,	 jemná	motorika.	 	Pred	samotnou	aktivitou	sme	
si	pripravili	učebné	zdroje:	podložky	so	štvorcovou	sieťou,	programovateľné	hračky	Bee-Bot,	
obrázky	kvetov.																																																																																																																																																																																	
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Pri	aktivite	bol	dodržaný	metodický	postup:	motivácia,	expozícia,	záver.																																															

	Deti	sme	motivovali	 tým,	že	sme	si	zopakovali,	čo	sme	počas	týždňa	robili	-	spoznali	svet	
kvetov,	naučili	sa	ich	mená,	čo	všetko	potrebujú	pre	svoj	rast,	čo	pre	nás	znamenajú.	Zahrali	
si	hry:	„Poznaj	kvietok,	Hľadaj	farby,	Domáca	lekáreň“	a hudobno-pohybovú	hru	„Na	venček“,	
kreslili	 	kvety	a vystrihovali	 ich.	Pozorovali	 ich	pri	pobyte	vonku	a mohli	 ich	aj	ovoňať.	A čo	
videli		poletovať	okolo	kvetov	na	školskom	dvore?	No	predsa	včielky,	na	ktoré	sme	sa	my	potom	
zahrali.	Najprv	sme	si	„polietali“	ako	včielky	na	pieseň	„Včely“	od	uja	Ľuba	a potom	sme	im	
ukázali	Bee-Bot,	s ktorou	mali		hľadať	cestu	ku	kvetom.

		 V expozícii	sme	si	naplánovali		aktivitu		pre	4	skupiny,	deti	sa	mohli	samostatne	rozhodnúť,	
v ktorej	skupine	chcú	zotrvať	(rozhodovali	sa	podľa	obrázkov	a kamarátov).	Pred	zrealizovaním	
cieľa	 sme	 spolu	 s  deťmi	 predviedli	 prstové	 cvičenie	 na	 riekanku	 „Raz	 sa	 prsty	 hádali“.	 Po	
precvičení	 prstového	 svalstva	 sme	 ich	 oboznámili	 s  cieľom	 aktivity	 -	 naprogramovanie	
digitálnej	hračky	Bee-Bot	tak,	aby	prešla	stanovenú	trasu	aj	s prekážkami,	zastávkami	alebo	
v opačnom	poradí,	či	zopakovala	prejdenú	trasu.	Každej	skupine	sme	vysvetlili	osobitne,	čo	
bude	ich	cieľom,	nakoľko	využívali rôzne	obrázky.	Uplatnili	sme	didaktickú	zásadu	názornosti,	
keďže	deti	s digitálnou	hračkou	už	aktivity	realizovali,	zopakovali	sme	si,	na	čo	slúžia	jednotlivé	
tlačidlá	 na	 Bee-Bote.	 Pripomenuli	 sme	 im,	 že	 pred	 zadaním	 trasy	 musia	 najprv	 predošlú	
vymazať	a dodržať	následnosť	krokov.

Na	záver	po	skončení	aktivity	si	deti	sadli	do	kruhu,	kde	sme	previedli	spätnú	väzbu	–	zhrnutie	
aktivity.	Deti	sme	viedli	k sebahodnoteniu	pomocou	otázok	–	čo	sa	im	podarilo/nepodarilo,	čo	
bolo	pre	nich	ťažké/ľahké.	Metódou	kladného	hodnotenia	sme	zhodnotili	priebeh	vzdelávacej	
aktivity	 –	 šikovnosť,	 správnosť	 plnenia	 úloh,	 aktivitu,	 správanie,	 sústredenosť	 a  vytrvalosť.	
Použili	sme	hodnotiacu	metódu	stimulačnú	–	pochvalu	a povzbudenie.

Všetky	 deti	 boli	 aktívne	 zapojené	 do	 činnosti	 a	 bola	 vytvorená	 pozitívna	 klíma	 vo	
všetkých	 skupinách.	 Samostatne	 narábali	 s  programovateľnou	 hračkou,	 využívali	 pamäť,	
logické	myslenie,		zapojili	analytické	zrakové	vnímanie,	pomocou	ktorého	hľadali	dané	obrázky.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	 č.36:	Práca	 s  digitálnou	hračkou:	 dieťa	naprogramovalo	Bee-Bot	 tak,	 aby	prešla	
stanovenú		trasu	aj			s prekážkami		(2	kvetmi)			ku	vybranému	lúčnemu	kvetu.

                          

																									(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.37:	Dieťa	naprogramovalo	Bee-Bot	tak,	aby	prešla	čo	najkratšiu	trasu		s 1	zastávkou				
ku		vybranému	kvetu.	Deti	komunikovali	získané	poznatky,	rozlíšili	lúčne	a záhradné	kvety.

                         

																								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.38:	Dieťa	naprogramovalo	hračku	Bee-Bot	 	tak,	aby		prešla	stanovenú	trasu	od	
motýľa	po	kvet	rovnakej	farby.

                        

																								(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.39:	Dieťa			naprogramovalo				Bee-Bot				tak,	aby		prešla		trasu		od	motýľa	ku	kvetu	
rovnakej	farby	v opačnom	poradí.

                         

																								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.40:	Deti	riešili	problémovú	úlohu,	mali	vyhľadať	 len	kvety	z hudobno-pohybovej	
hry.	Každé	dieťa		naprogramovalo	trasu	Bee-Bot		(s prekážkami,	zastávkami	alebo	v opačnom	
poradí)	podľa	vlastného	výberu.

                        

																								(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.41:	Dieťa	naprogramovalo	digitálnu	hračku	Bee-Bot	tak,	aby	zopakovala	prejdenú	
trasu	k zvončeku.

                      

																										(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.42:	Dieťa	určilo	počítaním	počet	kvetov	na	obrázku	a naprogramovalo	Bee-Bot	
tak,	aby	prešla	stanovenú	trasu	k určenému	počtu	kvetov.

                           

																											(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.43:	Dieťa	naprogramovalo	Bee-Bot	tak.	aby	prešla	stanovenú	trasu	s pokračovaním	
od	náhodného	čísla	v numerickej	postupnosti	(v	tomto	prípade	od	čísla	5	po	číslo	6).

                          

																															(Vlastný	zdroj)
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vzdelávaním a zmenou prístupov a metód.
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HOVORIACE ŠTIPCE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Mgr. Edita Lukáčiková

Anotácia:	 Čoraz	 častejšie	 využívame	 v	 praxi	 materských	 škôl	 digitálne	 technológie	 ako	
prostriedok,	ktorý	nám	uľahčuje	výchovno-vzdelávací	proces	detí,	pričom	jedným	z ich	prínosov	
je		praktické	využitie.		Hovoriace	štipce	v	aktivite	slúžili	k	naplneniu	cieľa	v	zmysluplnej	aktivite	
s	hádankami	a	tajničkou,	ktoré	na	seba	nadväzovali		premysleným	postupom.

Výchovno vzdelávací cieľ:	 2.1.2	 Porozumenie	 explicitného	 významu	 textu	 -	 odpovedať	 na	
otázky	vyplývajúce	z textu	(básne,	hádanky	a	vyplnenie	tajničky).	

2.2.2	 Fonologické	 procesy	 a  fonologické	 uvedomovanie	 –	 vyčleniť	 začiatočnú,	 prostrednú	
a poslednú	hlásku	slova.

Pomôcky:	Digitálne	hovoriace	štipce.

Metodický postup:

Príprava:	 Pred	 príchodom	 detí	 do	 materskej	 školy	 sme	 pripravili	 prostredie.	 Ukryli	 sme	
hovoriace	štipce,	v ktorých	boli	nahraté	hádanky. V štipci	boli	pripnuté básničky,	ktoré	mali	
deti	nasmerovať	k ďalšiemu	štipcu	vo	vopred	určenej	postupnosti.	Nalepili	sme	list	na	dvere,	
položili	sme	na	parapetu	tajničku, pripevnili	sme	inštrukciu	na	nástenku	a ukryli	sme	poklad.

Keď	sme	sa	nadesiatovali		a odchádzali	z jedálne,	deti	si	všimli	nalepený	list	na	dverách	
(ten	som	nalepila	na	úroveň	detských	očí).		List	som	deťom	prečítala	(Fotografia	č.	44).	Nechala	
som,	aby	deti	 chvíľu	o	ňom	popremýšľali.	Začali	ukazovať	na	šípky,	 ktoré	smerovali	 k oknu	
(Fotografia	 č.	 45).	 Tam	 deti	 našli	 položené	 pero,	 papier	 s	 hádankou	 a  tajničku,	 ktorú	mali	
za	úlohu	vyriešiť.	Deťom	sme	vysvetlili,	že	slová,	ktoré	uhádnu	budeme	dopĺňať	do	tajničky.	
Prečítali	sme	prvú	hádanku:	 „Žije	vo	vode	aj	na	súši,	má	veľkú	dlhú	 tlamu,	 loví	veľkú	korisť	
a patrí	medzi	plazy.	Aké	je	to	zviera?“		Deti	odpovedali	na	hádanku	a vyčlenili	začiatočnú	hlásku	
slova	a	doplnili	sme		do	tajničky	K.	

Presunuli	sme	sa	na	chodbu	a hľadali	sme	na	nástenke	odkaz	od	Šaša	(tak	ako	nám	Šašo	
napísal	v liste).	Úvodná	báseň	bola	doplnená	o obrázok	troch	Šašov,	pre	ľahšie	odlíšenie	od	
iných	oznamov	na	nástenke.	Text	básne:

„Štipce	hľadaj	poporiadku,

nehľadaj	v nich	žiadnu	skratku.

Žltý,	modrý,	červený,

každý	bude	potrebný.“

Z druhej	strany	básne	bola	ďalšia	inštrukcia:	„Choď	do	kancelárie	a na	stolíku	pohľadaj	modrý	
štipec.“	Zo	šatne	sme	sa	presunuli	do	kancelárie	a deti	na	stole	našli	štipec,	ktorý	bol	ukrytý	
medzi	kancelárskymi	potrebami.	Prehrali	sme	si	hádanku	na	štipci	(na	nahrávke	bol	nahratý	
mužský	hlas	deťom	neznámy,	pre	vytvorenie	autentickosti).	Hádanka:	„Ktoré	zviera	robí	kvak-
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kvak?“	Deti	odpovedali	žaba,	v tomto	slove	sme	identifikovali	poslednú	hlásku	v slove	A, doplnili	
sme	ju	do	tajničky.	V štipci	bola	pripnutá	báseň	s inštrukciou,	kde	máme	hľadať	červený	štipec.	
Text	prečítanej	básne:

„V	umyvárni	červený	štipec	sa	skrýva,	

tam	zelený	obrúsok	ho	ukrýva.“	

Spoločne	sme	prešli	do	umyvárne	a nechali	sme	deťmi	určiť	miesto,	ktoré	hľadáme.	Otvoril	sme	
dávkovač	na	papierové	obrúsky	a deti	vytiahli	štipec	(Fotografia	č.	46).	Prehrali	sme	si	hádanku:	
„	Pláva	si	vo	vode,	má	plutvy	a žiabre,	čo	je	to	za	zviera?“	Deti	odpovedali	na	otázku,	že	ryba	
a	následne	 identifikovali	prvé	písmeno	v slove	R,	písmeno	sme	doplnili	do	tajničky.	V štipci	
bola ďalšia	báseň,	ktorá	nás	mala	priviesť	k fialovému	štipcu.	Báseň	sme	deťom		prečítali.	

	„Vieš,	kde	učiteľský	stôl	je?

Ten	ti	inštrukciu	v štipci	napovie.

Nehľadaj	ho	ale	hore,

pozri,	sa	ti	pekne	dole.“

Štipec	našli	deti	v spodnom	šuplíku	stola	(Fotografia	č.	47).	Prehrali	sme	si	inštrukciu	z fialového	
štipca	a vypočuli	sme	si	hádanku.	„Zviera,	ktoré	má	veľké	uši	a chobot	sa	volá?“	Deti	odpovedali,	
že	slon	a vyčlenili	poslednú	hlásku	slova	N,	tú	sme	doplnili	do	tajničky.	Prečítali	sme	báseň	so	
štipca	a vydali	sme	sa	hľadať	zelený	štipec.	

„Pravá,	ľavá	to	je	zvada,

nepočúvam,	to	veru	rada.

Inštrukcie	prečítam,

do	spálne	hneď	utekám.“

Štipec	deti	našli	v spálni	na	parapete.	Prehrali	si	hádanku:	„Čo	je	to	za	vtáka?	Nelieta,	má	hnedé	
perie,	dlhý	krk	aj	nohy.“	Deti	odpovedali	Emu,	do		tajničky	sme	doplnili	prvé	písmeno	slova	E.		
Potom	sme	podľa	básničky	išli	hľadať	oranžový	štipec.	Text	prečítanej	básne:

„Zohrieva	nám	jedlo,

aj	tajomstvo	jedno.“

Opýtali	sme	sa	detí,	či	vedia	kde	sa	zohrieva	jedlo.	Odpovedali,	že	je	to	sporák	alebo	mikrovlnka.	
Spýtali	sme	sa	kde	mikrovlnku	nájdeme.	Ukázali	prstom,	že	tam.	Presunuli	sme	sa	do	kancelárie	
a	deti	prstami	ukazovali	na	mikrovlnku,	tú	sme	otvorili	a	vybranému	dieťaťu	sme	podali	štipec.	
S oranžového	štipca	sme	si	pustili	 nahrávku.	 „O	kom	sa	hovorí,	 že	 je	kráľom	zvierat?“	Deti	
odpovedali,	že	lev.	Do tajničky	sme	doplnili	poslednú	hlásku	slova	V.	Z prištipnutého	papiera	
sme	prečítali	báseň,	ktorá	nás	mala	priviesť	k žltému	štipcu.	

„Rátajme	všetci	spolu,

neskrýva	sa	to	veru	dolu.

Druhý	rad	a	druhá	skrinka,

otvor	dvierka	tam	je	spinka.“
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Tu	sme	deti	navigovali	pre	správne	určenie	miesta,	viete	deti	kde	sú	skrinky	v	dvoch	radoch?	
Deti	 správne	miesto	 určili	 a	 tak	 sme	 sa	 presunuli	 do	 chodby	 s	 príručnými	 skrinkami.	 Deti	
nedokázali	udržať	svoju	zvedavosť	a	začali	do	skriniek	nakúkať,	ale	dohodli	sme	sa	a		odrátali	
sme	správnu	skrinku	a	otvorili	ju	(Fotografia	č.	48).	Dieťa	spustilo	nahrávku.	„Ktorý	z vtákov	
má	pestrofarebné	perie	a zahnutý	zobák?“	Doplnili	sme,	že	hľadáme	pomenovanie	vtáka	na	tri	
písmená.	Deti	chvíľu	rozmýšľali		a hádanku	uhádli.	Do	tajničky	sme	doplnili	prvú	hlásku	slova	
Ara,	A.	Potom	sme	prečítali	inštrukciu	zo	štipca,	ktorá	nás	mala	zaviesť	k poslednému	písmenu	
pre	doplnenie	tajničky.	Text	prečítanej	básne:

„V	jedálni	je	všetko	čisté,

tajomstvá	ukryté	sú	isté.

Pozri	sa	vpravo,

okienko	nájdeš	hravo.“

Deti	spustili	nahrávku	zo	 	štipca:	 „Podobá	sa	na	psa,	má	sivý	kožuch,	žije	v  lese	vo	svorke	
a vyje	na	mesiac,	aké	je	to	zviera?“	Deti	odpovedali	vlk,	identifikovali	sme	prostrednú	hlásku	
v trojpísmenovom	slove	L	a zapísali	ju	do	tajničky.	Po	doplnení	posledného	písmena	do	tajničky	
sme	dostali	slovo	KARNEVAL.		Zo	štica	deti	vybrali	papier	a prečítali	sme	im	text	básne:

„Písmenká	ste	doplnili,

tajničku	ste	vylúštili.

Teraz	deti	pomaličky,

presuňte	sa	do	chodbičky.

Na	tej	chodbe,	chodbičke,

hľadaj	poklad	maličký.“		

Presunuli	sme	sa	z deťmi	z	 jedálne	na chodbu,	kde	na	lavičke	deti	našli	odkaz		a papierovú,	
zlatú	truhličku.	Prečítali	sme	odkaz.	„Ak	vám	pani	učiteľka	číta	tieto	riadky,	znamená	to,	že	ste	
tajničku	vylúštili	a za	to	som	vám	nechal	sladkú	odmenu.	Váš	Šašo.“		Zobrali	sme	truhličku	
a požiadali	sme	deti,	aby	sa	presunuli	do	triedy	a sadli	si	na	koberec.	Najprv	sme	sa	detí	spýtali,	
čo	 sa	môže	 skrývať	 v  takej	 truhličke,	 čo	 nám	v  nej	 Šašo	mohol	 nechať.	Deti	 hovorili	 svoje	
predpoklady.	Truhličku	sme	otvorili, v nej	sa	ukrývala	krabička	s lentilkami,	každé	dieťa	dostalo	
jednu.	Poprosili	sme	deti	o zhodnotenie	aktivity.	Deti	boli	také	nadšené	a zatiahnuté	do	hry,	
že	keď	sme	išli	na	prechádzku	začali	samé	od	seba	hľadať	po	ceste		indície,	ktoré	nám	mohol	
zanechal	Šašo.	Boli	nimi	rôzne	značky	na	ceste	(okolo	ktorých	prechádzame	každý	deň	a deti	
im	neprikladajú	žiaden	význam),	deti	videli	dokonca	ako	nám	Šašo	kýval	z	autobusu.	Kolegyňa	
bola	taká	prekvapená	reakciami	detí,	že	sa	ma	spýtala	na	Šaša.	„Prezliekla	si	sa	za	Šaša,	či	si	
si	niekoho	pozvala.“	Naša	odpoveď	bola	nie,	to	deti	samé	sa	udržiavali	v začatej	hre.	

Na	záver	sme	si	povedali,	že	to	stálo	za	to	úsilie	vytvoriť	túto	aktivitu,	ktorá	musela	byť	
nielen	metodicky	ale	systematicky	a nadväzujúco	pripravená	a bezchybná.	
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.	44:		List	od	Šaša	

         

									(Vlastný	zdroj	a	obrázok	z internetu)
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Fotografia	č.	45:		List	na	dverách	a tajnička	položená	na	parapete

        

							(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	46:	Červený	štipec	v umyvárni	

        

							(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	47:	Fialový	štipec	v učiteľskom	stole

       

								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	48:	Žltý	štipec	ukrytý	a nájdený	v skrinke

       

								(Vlastný	zdroj)
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VYUŽITIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V HRE S RYTMICKÝMI  NÁSTROJMI

Mgr. Andrea Martvoňová

Anotácia:	Príspevok	popisuje	návrh	a	aplikáciu	hudobných	činností,	prostredníctvom	Orffovho	
inštrumentára	pre	deti	plniace	povinné	predprimárne	vzdelávanie,	kde	sú	činnosti	prepojené 
s	 digitálnymi	 technológiami.	 Ide	 o  spájanie	 sluchového	 vnímania	 s  vizuálnou	 predstavou	
a  opačne.	 Vedieť	 	 	 spojiť	 zvuk	 s  daným	 rytmickým	 nástrojom,	 pričom	 sa	 u  detí	 rozvíjajú	 i	
ďalšie	poznávacie	procesy.	Cieľom	príspevku	je	vychádzať	z	vývinových	špecifík	a	hudobných	
predispozícií		detí;	zaoberať		sa		tvorivými	hudobnými	aktivitami	v		materskej	škole.	Aktivity	v	
príspevku	sú	zamerané	i	na	rozvoj	emocionálneho	cítenia,	upevnenia	priateľstiev	v kolektíve	
a tiež	kooperáciu	medzi	deťmi.

Výchovno vzdelávací cieľ:	 Spoznať	 názov,	 tvar	 a  	 zvuk	 jednotlivých	 súčastí	 Orffovho	
inštrumentára	prostredníctvom	prepojenia	priamej	manipulácie	s	digitálnymi	technológiami.

Čiastkové	ciele:	

	vedieť	ovládať	digitálnu	pomôcku	Bee-Bot,	interaktívnu	tabuľu,	digitálne	štipce

	vedieť	určiť	vizuálne	i sluchom	názov	rytmického	nástroja,

	správne	sa	pohybovať	v štvorcovej	sieti,

	snažiť	sa	o kooperáciu	vo	dvojiciach	a v skupine,

	identifikovať	písmená	abecedy.

Pomôcky:	včielka	Bee-Bot,	interaktívna	tabuľa,	digitálne	štipce.
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Vzdelávacia 
oblasť:  

Výkonové štandardy:

Matematika	
a práca	

s informáciami/
Práca	s	

informáciami

	U4	 Na	 niektorej	 z  dostupných	 digitálnych	 pomôcok,	 ktorá	
simuluje	 pravouhlý	 pohyb	 v  štvorcovej	 sieti	 vie	 pomocou	
tlačidiel	prejsť	určenú	trasu	a to	aj	s prekážkami,	pri	tom	zbiera	
a ukladá	určené	predmety,	dodržiava	správne	poradie	činností.	
Naraz	dokáže	naplánovať	až	4	kroky	takejto	cesty.

Naprogramuje	digitálnu	hračku	(Bee-Bot)

	U4	Na	niektorej	z dostupných	digitálnych	pomôcok,	vie	kresliť,	
farebne	vypĺňať	uzavreté	plochy,	vyberať	a umiestňovať	obrázky.

Umenie	a kultúra	
-	Hudobná	
výchova/

Inštrumentálne	
činnosti

	U3	Využíva	hudobné	nástroje	Orffovho	 inštrumentára	na	
vyjadrenie	charakteru,	nálady	piesne	či	skladby.

	U2	Experimentuje	s	farbou	zvuku	hudobného		nástroja.

	U1	Identifikuje	rytmické	nástroje	Orffovho	inštrumentára.
Jazyk	a komu-
nikácia/	Písaná	

reč

	U4	Identifikuje	niektoré	písmená	abecedy.

Metodický postup: 

Motivácia:	 Momentom	 prekvapenia	 -	 veľký	 kufor	 Orffovho	 inštrumentára,	 z  ktorého	
vyletela	včielka	Elka.	Priznala	sa,	že	nepozná	niektoré	nástroje	Orffovho	inštrumentára.	Veľmi	
rada	by	sa	dozvedela	o nich	viac.	Ich	názov,	ako	sa	používajú	a tiež	ako	znejú.	Poprosila	deti,	či	
jej	pomôžu	z jej	nevedomosti.	Včielka	Elka	sprevádza	deti	pri	jednotlivých	aktivitách.

Hlavná časť:

Aktivita č.1	-	Na	interaktívnej	tabuli	(ďalej	IT)		zobrazujeme	jednotlivé	rytmické	nástroje	(pod	
každým	je	napísaný	názov	veľkým	tlačeným	písmom)	-	každý	pomenujeme,	pričom	spoločne	
identifikujeme	 začiatočné	písmeno	nástroja.	Úlohou	detí	 je	z kufra	vybrať	rovnaký	rytmický	
nástroj	 a  pomenovať	 ho.	 Takýmto	 spôsobom	 vyberieme	 všetky	 Orffove	 rytmické	 nástroje,	
pričom	sa	vystriedajú	všetky	deti.	

Obmena	aktivity:	deti	vytvoria	dvojice,	kde	jedno	dieťa	vyberie	z kufra	ľubovoľný	rytmický	
nástroj	-	pomenuje	ho.	(Fotografia	č.49)	Druhé	dieťa	rytmický	nástroj	vyhľadá	na	IT	a presunie	
ho	do	nakresleného	kufra.	(Fotografia	č.50)

Aktivita č.2	 -	Deti	 sedia	pred	 IT,	 kufor	 s  rytmickými	nástrojmi	 je	položený	na	stole	 za	nimi	
(nevidia	ho).	Vyberieme	jedno	dieťa,	ktoré	bude	identifikovať	zvuk	rytmického	nástroja.	Druhému	
dieťaťu	podáme	obrázok	rytmického	nástroja,	(Fotografia	č.51)		ktorý	následne	vyberie	z kufra.	
Zahrá	na	ňom	-	rozozvučí	daný	rytmický	nástroj.	(Fotografia	č.52)	Úlohou	druhého	dieťaťa,	je	
identifikovať	tento	nástroj	sluchom,	pomenovať	ho	a vyhľadať/vybrať	von	z kufra	na	IT.
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Aktivita č.3 -	Na	stole	je	pripravená	podložka	s	Bee-Bot.	Pod	podložkou	sú	rozložené	obrázky		
jednotlivých	rytmických	nástrojov.	Jedno	dieťa	vyberie	z kufra	rytmický	nástroj,	ktorý	rozozvučí	
a	pomenuje.	(Fotografia	č.53)		Úlohou	druhého	dieťaťa	je	naplánovať	a	zrealizovať	cestu	s	Bee-
Bot	od	štartu	k danému	rytmickému	nástroju.	(Fotografia	č.54)

Obmena	 aktivity:	 dieťa,	 ktoré	 plánuje	 cestu	 s	 Bee-Bot	 bude	 daný	 rytmický	 nástroj	
identifikovať	iba	sluchom	a následne	zrealizuje	trasu	k nástroju	a pomenuje	ho.

Aktivita č.4	-	Deti	rozdelíme	do	troch	skupín.	Obrázky	rytmických	nástrojov	sú	na	magnetickej	
tabuli	(ďalej	MT).	Každá	skupina	má	na	stole	pripravený	hovoriaci	štipec	a k dispozícii	kufor	
s rytmickými	nástrojmi.	Na	hovoriacom	štipci	je	nahratý	zvuk	jedného	rytmického	nástroja.	Deti	
hovoriaci	štipec	zapnú	a prehrajú	si	nahratý	zvuk.	Tento	zvuk	identifikujú	tak,	že	si	vyberú	jeden	
z obrázkov	rytmických	nástrojov,	ktorý	prislúcha	k zvuku	nahratom	na	hovoriacom	štipci	z	 MT	
a tiež	vyberú	z kufra	daný	rytmický	nástroj.	Pri	overovaní	výsledku	zadanej	úlohy,	postupne	
všetky	skupiny	prehrajú	zvuk	zo	 štipca,	pomenujú	vybraný	rytmický	nástroj.	(Fotografia	č.55,	
Fotografia	č.56)

Náročnejšia	verzia:	na	štipci	je	nahratý	zvuk	troch	rytmických	nástrojov	za	sebou.	Deti	
postupujú	rovnako	ako	pri	určovaní	jedného	rytmického	nástroja.	(Fotografia	č.57)

Obmena	aktivity:	každej	skupine	rozdáme	obrázok	rytmického	nástroja.	Ich	úlohou	bude	
tento	nástroj	vyhľadať	v kufri,	zahrať	-	rozozvučať		ho	a nahrať	na	hovoriaci	štipec.	

Kontrolu	správnosti	zahájime	ihneď	po	zaznamenaní	zvuku	deťmi.	Deti	postupne	po	skupinách	
prehrajú	svoju	nahrávku,	ktorú	porovnávame	s obrázkom	a samotným	rytmickým	nástrojom.

Záver 

V  závere	 si	 spoločne	 rytmizujeme	 a  zaspievame	 jednoduchú	 pieseň	 „Vyjdi,	 vyjdi	 slniečko“.	
Vyhodnotenie	 aktivity	 učiteľkou	 kladnými	 hodnotiacimi	metódami.	 Hodnotenie	 jednotlivých	
aktivít	 deťmi	 (čo	 sa	 im	 páčilo/nepáčilo,	 bolo	 jednoduché/náročné,	 zaujímavé	 atď.),	
sebahodnotenie	vlastného	výkonu.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia č.49:  Jedno	dieťa	si	z	kufra	vyberie	ľubovoľný	rytmický	nástroj,	ktorý	pomenuje.	
Ostatné	deti	overujú	správnosť	pomenovania.	

                             

                               							(Vlastný	zdroj)	

Fotografia č.50: Druhé dieťa tento rytmický nástroj vyhľadá na IT a presunie do kufra.

                                                                   

                                                             																	(Vlastný	zdroj)	
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Fotografia č.51: Dieťa vyhľadá taký rytmický nástroj v kufri, aký má znázornený na kartičke.

                                    

                                            			(Vlastný	zdroj) 

Fotografia č.52: Dieťa rozozvučí rytmický nástroj a následne druhé dieťa, ktoré je otočené 
chrbtom od kufra  identifikuje zvuk nástroja a pomenuje ho.

                                   

                                             	(Vlastný	zdroj)	
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Fotografia	č.53:	Dieťa	pomenuje	nástroj,	ktorý	si	vybral	z kufra.	Rozozvučí	rytmický	nástroj	
a následne	druhé	dieťa	ho	vyhľadá	pod	podložkou.

                                                    (Vlastný	zdroj)	

Fotografia	č.54:		Druhé	dieťa	plánuje	cestu	včielky	k rytmickému	nástroju.

                                                           

                                                                           (Vlastný	zdroj)	
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Fotografia	č.55

                                           

																																																						(Vlastný	zdroj)	

Fotografia	č.56

                                        

                                             					(Vlastný	zdroj) 

Fotografia	č.57:	Deti	identifikovali	všetky	tri	rytmické	nástroje	z hovoriaceho	štipca.

                                                

                                                     	(Vlastný	zdroj)	
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VYUŽITIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V MATERSKEJ ŠKOLE V AKTIVITE ZVIERATKÁ ZO 
ZOO

PaedDr. Michaela Rumanková

Anotácia:	Príspevok	pojednáva	o využívaní	digitálnych	 technológii	vo	vzdelávacom	procese	
v materskej	škole.	Priblíži	vzdelávaciu		aktivitu	Zvieratká	zo	ZOO	v špeciálnej	triede	pre	deti	
s  poruchami	 autistického	 spektra	 (PAS),	 v  ktorej	 sa	 kľúčové	 kompetencie	 dieťaťa	 	 s  	 PAS	
rozvíjajú	prostredníctvom	rôznych	aplikácií	a online	programov	(JigsawPlanet,	LearningApps,	
Vizuálne	čítanie,	Elektronický	interaktívny	šlabikár,	RNA,	BeeBot).	

 
Výchovno vzdelávací cieľ:	 Zábavnou	 formou	 poznávať,	 rozlišovať,	 receptívne	 a  expresívne	
identifikovať	niektoré	exotické	zvieratá.	Rozvíjať	verbálne	schopnosti	a porozumenie.	Orientovať	
sa	na	štvorcovej	sieti	a naprogramovať	BeeBot.	Skladať	online	puzzle,	triediť,	priraďovať,	spájať	
do	dvojíc	exotické	zvieratá.	Zvládnuť	na	základe	inštrukcií	prácu	s IKT.	

Pomôcky:	 Interaktívna	 tabuľa	 (IT),	 tablet	 s  programom	 Vizuálne	 čítanie,	 BeeBot,	 karty	 so	
smerovými	 symbolmi,	 fotografie	 exotických	 zvierat,	 tlačiareň,	 PC	 s  dotykovým	monitorom,	
hovoriace	interaktívne	karty	s	čipom	z elektronického	šlabikára,	čítačka	NFC	a	tablet.	

Aplikácie	a programy:	Visual	reading	(Vizuálne	čítanie),	Learningapps,	JigsawPlanet,	RNA.

 
Metodický postup:

Vzdelávacia	aktivita	sa	realizuje	v špeciálnej	triede	pre	deti	s poruchami	autistického	spektra	
(PAS)	v skupine	štyroch	detí	s	PAS.	Keďže	práca	s dieťaťom	s PAS		si	vyžaduje	individuálny	
prístup,	pracujeme	najprv	s každým	dieťaťom	individuálne.	Až	po	zvládnutí	úloh	individuálnou	
formou,		pracujeme	s	deti		v skupine.	Rovnako	je	to	aj	pri	implementácii	digitálnych	technológii	
(DT).	Digitálne	technológie	sú	vo	výučbe	detí	s PAS	veľmi	prínosné,	motivujú	ich,	sú	pre	nich	
zrozumiteľné,	predvídateľné		a deti	tak		zábavnou	formou	získavajú	poznatky	a	zručnosti.	Silnou	
stránkou	väčšiny	detí	s PAS	je	technické	myslenie.	Vďaka	implementácii	DT	do	vzdelávacieho	
procesu	využívame	silné	stránky	a		technický	potenciál	u detí	s	PAS,	čo	im	umožňuje	rozvíjať	
sa,	napredovať	a zažívať	úspech.		

Aktivity	 a  ich	 následnosť	 realizácie	 majú	 deti	 v  špeciálnej	 triede	 vizualizované	 pomocou	
digitálneho	denného	režimu	a	interaktívnych	režimových	kariet	s	čipom,	ktoré	deti	prikladajú	
na	čítačku	 tabletu	s  funkciou	NFC.	Pomocou	 tejto	 technológie	deti	 vedia	akú	aktivitu	budú	
robiť	a kedy	ju	budú	robiť	a kde	budú	aktivitu	robiť	.	

V  rámci	 motivácie	 použijeme	 hovoriace	 interaktívne	 karty	 s  exotickými	 zvieratkami	
z elektronického	interaktívneho	šlabikára.	Deti	expresívne	a receptívne	identifikujú	jednotlivé	
zvieratká	a prikladajú	karty	na	čítačku.	Pomocou	funkcie	NFC	sa	dieťaťu	identifikované	karty	
zobrazia	na	tablete.	Dieťa	vidí	a počuje	čo	je	na	karte.	Karty	sa	dajú	použiť	rôznymi	spôsobmi.	
Úlohou	dieťaťa	je	vybrať	kartu,	priložiť	na	čítačku	a verbálne	imitovať.	Ďalšou	úlohou	pre	dieťa	
je	vybrať	kartu	podľa	verbálneho	pokynu	a priložiť	na	čítačku.	Treťou	úlohou	je	vybrať	ľubovoľnú	
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kartu,	 identifikovať	 ju	 a  priložiť	 na	 čítačku,	 čím	 si	 dieťa	 overí	 správnosť	 identifikácie.	 Voľba	
spôsobu	práce	 a  úloh	 s  interaktívnymi	 kartami	 na	 tablete	 závisí	 od	 verbálnych	 schopností	
jednotlivého	dieťaťa	a od	jeho	špecifických	potrieb.	Pri	skupinovej	práci	s deťmi	učiteľ trénuje	
dodržiavanie	a akceptáciu	poradia,	striedanie	sa,	čakanie.	

Po	 motivačnej	 časti	 nasleduje	 hlavná	 časť,	 s  deťmi	 pracujeme	 individuálne	 na	 tablete	
v  programe	 Vizuálne	 čítanie.	 Zatiaľ	 čo	 pracujeme	 s  jedným	 dieťaťom	 v  programe	 Vizuálne	
čítanie,	ďalšie	deti	realizujú	činnosti	v kútiku	pre	samostatnú	prácu	alebo	v práci	vo	dvojici	so	
špeciálnym	pedagógom.	Každé	dieťa	má	program	Vizuálne	čítanie	nastavený	podľa	vlastných	
špecifických	potrieb.	Zvolíme	si	jednu	z	lekcii	v kolekcii	Exotické	zvieratá.	Dieťa	v učebnej	časti	
priraďuje	obrázok	ku	zvuku/názvu	zvieratka	a v testovacej	časti	priraďuje	zvuk/názov	zvieratka	
k  obrázku.	 	 Počet	 opakovaní	 lekcie	 volíme	podľa	 potrieb	 a  úspešnosti	 dieťaťa.	Po	úspešne	
zvládnutej	 lekcii	 prejdeme	 na	 úlohu	 v  lekcii,	 kde	 dieťa	 priraďuje	 obrázky	 a  vytvára	 dvojice	
rovnakých.	Ďalšou	úlohou	v  lekcii	 je	grafomotorické	cvičenie,	dieťa	obťahuje	po	predpísanej	
línii	hlásky	názvu	zvieratka.	A nakoniec	v tejto	lekcii	spája	hlásky	do	slova	a vyskladá	tak	názov	
exotického	zvieratka.	

Túto	úlohu	môžeme	 robiť	na	 tablete	alebo	na	 interaktívnej	 tabuli	 (IT).	Odporúčame	striedať	
tablet	s IT,	je	to	pre	dieťa	atraktívne,	pracuje	na	väčšej	ploche,	zapája	okrem	jemnej	aj	hrubú	
motoriku	a striedaním	tabletu	a IT	sa	dieťa	učí	akceptovať	zmeny.	

Vo	fixačnej	fáze	deti	programujú	BeeBot.	Na	štvorcovú	sieť	rôzne	poukladáme	obrázky	exotických	
zvierat	a ich	mláďat.	S deťmi	môžeme	pracovať	individuálne	alebo	v skupine.	My	sme	zvolili	
skupinovú	formu.	Prácou	v	skupine	sa	deti	učia	akceptovať	poradie,	čakanie	a striedanie	sa.	
Túto	aktivitu	vedie	špeciálny	pedagóg	s pomocou	asistencie	ďalšieho	špeciálneho	pedagóga.	
Úlohou	každého	dieťaťa	je	priradiť	k zvieratku	jeho	mláďa,	zvoliť	si	trasu	na	štvorcovej	sieti	a	
naprogramovať	BeeBot.	Druhou	úlohou	pre	dieťa	bude	zvoliť	si	trasu,	pripraviť	si	kartičky	so		
smerovými	symbolmi	a naprogramovať	BeeBot	podľa	smerových	symbolov.	Programovanie	
BeeBot-a	 vystriedajú	 hry	 pripravené	 v  aplikácii	 Learningapps	 a  Jigsawplanet,	 ktoré	 hravou	
formou	prehĺbia	a zafixujú	 ich	poznatky.	Deti	 sa	presunú	k  interaktívnej	 tabuli.	V programe	
Learningapps	triedia	zvieratá	podľa	toho,	či	žijú	na	farme	alebo	v ZOO.	Triedia	zvieratká	podľa	
veľkosti	a zahrajú	si	pexeso,	kde	ich	úlohou	je	nájsť	rovnaké	zvieratká	a vytvoriť	pár	z obrázka	
a videa.	V aplikácii	 Jigsawplanet	deti	 skladajú	puzzle	 z	obrázkov	zvierat	 v ZOO.	V úlohách	
v  aplikácii	 Learningapps	 a	 pri	 skladaní	 online	 puzzle	 v  aplikácii	 Jigsawplanet	 deti	 pracujú	
skupinovou	formou	a striedajú	sa	v	poradí.	

V záverečnej	časti	deti	opäť	pracujú	individuálne.	Deti	v programe	RNA	kreslia	na	interaktívnej	
tabuli	alebo na	PC	svoje	obľúbené	zvieratko,	ktoré	môžu	doplniť	pečiatkami	a	voľbou	pozadia.	
Obrázok	si	každé	dieťa	vytlačí	na	tlačiarni.	
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Metodický postup zachytený na fotografiách: 

Fotografia	č.58,	Fotografia	č.59:	Interaktívny	denný	režim	s režimovými	transferovými	kartami.

					(Vlastný	zdroj)                                                                                             

                                                                                                                        (Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.60:	Interaktívny	denný	režim	–	režimová	transferová	karta	Vizuálne	čítanie.	Dieťa	
podľa	režimovej	karty	Vizuálne	čítanie	vie,	že	nasleduje	aktivita	Vizuálne	čítanie.

                                                               

																																																																					(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	 č.61:	 Interaktívne	 karty	 z  elektronického	 interaktívneho	 šlabikára.	 Expresívna	
a receptívna	identifikácia	obrázkov	exotických.	Priloženie	karty	na	čítačku.

                              

																																(Vlastný	zdroj)

Fotografia	 č.62:	 Expresívna	 a  receptívna	 identifikácia	 obrázkov	 exotických	 zvierat	 na	
interaktívnych	kartách.	

                            

																																	(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.63:	Program	Vizuálne	čítanie.	Dieťa	pracuje	v dvoch	fázach.	V učebnej	fáze	kliká	
na	obrázky	a vypočuje	si	názvy	zvieratiek.	V testovacej	fáze	priraďuje	verbálny	stimul	-		názov	
zvieratka	k obrázku.

                 

																			(Vlastný	zdroj)

Fotografia	 č.64:	 Program	 Vizuálne	 čítanie.	 Dieťa	 priraďuje	 obrázky	 zvierat	 a  vytvára	 páry	
z rovnakých	obrázkov.

																						(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.65:	Grafomotorika	v programe	Vizuálne	čítanie.	Dieťa	obťahuje	jednotlivé	hlásky	
slova	slon	po	vyznačenej	línii.

              

																(Vlastný	zdroj)

Fotografia	 č.66:	 Program	 Vizuálne	 čítanie.	 Dieťa	 spája	 hlásky	 do	 slova	 a  vyskladá	 názov	
zvieratka.	

                             

																																	(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.67:	Program	Vizuálne	čítanie	na	interaktívnej	tabuli.	Dieťa	spája	verbálny	stimul	-	
názov	zvieratka	s obrázkom.

                                    

																																											(Vlastný	zdroj)

Fotografia	 č.68:	 Grafomotorika	 v	 program	 Vizuálne	 čítanie	 na	 interaktívnej	 tabuli.	 Dieťa	
obťahuje	jednotlivé	hlásky	slova	nosorožec	po	vyznačenej	línii.

          

										(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.69:	Aplikácia	Learningapps.	Deti	priraďujú	obrázky	exotických	zvierat	k videám	
a vytvárajú	zhodné	páry.		https://learningapps.org/view12597509

											(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.70:	Aplikácia	Learningapps.	Deti	triedia	zvieratká	podľa	toho,	či	žijú	na	farme	alebo	
v ZOO.

https://learningapps.org/watch?v=phfhsvepn22

										(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.71:	Aplikácia	Jigsawplanet.	Deti	skladali	online	puzzle.	https://www.jigsawplanet.
com/?rc=play&pid=387f593ec12f

                   

																						(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.72:	Aplikácia	Learningapps.	Deti	zoraďovali	zvieratká	podľa	veľkosti	od	najväčšieho.	

https://learningapps.org/watch?v=p1q1xnya322

               

																(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.73:	Programovanie	BeeBot-a.	Deti	priraďujú	k zvieratku	jeho	mláďa,	volia	si	trasu	
na	štvorcovej	sieti	a	programujú	BeeBot-a.

                          

																									(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.74:	Programovanie	BeeBot-a.	Deti	priraďujú	k zvieratku	jeho	mláďa,	volia	si	trasu	
na	štvorcovej	sieti,	pripravia	si	smerové	symboly	na	kartičkách		a nich		programujú	Beebot-a.

                            

																														(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.75:	Dieťa	v programe	RNA	na	PC	 	vytvorilo	pomocou	pečiatok	 	svoje	obľúbené	
zvieratko	zo	ZOO,	obrázok	doplnilo	pečiatkami,	voľbou	pozadia	a	kresbou.

                   

                       (Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.76:	Dieťa	v programe	RNA	na	PC		s dotykovým	displejom	tvorí	pomocou	pečiatok	
svoje	obľúbené	zvieratko	zo	ZOO,	obrázok	doplnilo	ďalšími	pečiatkami	a	voľbou	pozadia.

                        

                          		(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.77:	Dieťa	v programe	RNA	na	PC		s dotykovým	displejom	tvorí	pomocou	pečiatok	
svoje	obľúbené	zvieratko	zo	ZOO,	obrázok	doplnilo	ďalšími	pečiatkami	a	voľbou	pozadia.

            		(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.78:	Dieťa	v programe	RNA	na	interaktívnej	tabuli	kreslí	svoje	obľúbené	zvieratko	
nosorožca.

                      

                  						(Vlastný	zdroj)
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Autorka príspevku: 

PaedDr.	Michaela	Rumanková,	Materská	škola	Iľjušinova,	Iľjušinova	1,	851	01	Bratislava

Kontakt: michaela@bluegem.sk

Som špeciálny pedagóg s  2. atestáciou v  triede pre deti s  poruchami autistického spektra. 
Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v  Bratislave (2000). 
V špeciálnej triede v MŠ Iľjušinova pracujem od roku 2001. Vo svojej práci sa snažím využívať 
atraktívne a  inovatívne formy vzdelávania detí s  PAS. Do edukačných aktivít implementujem 
rôzne digitálne technológie, pretože sú pre deti s PAS atraktívne a motivujúce. Pri svojej práci 
pravidelne používam program Vizuálne čítanie, ktorý rozvíja u detí s PAS verbálne a predčitateľské 
schopnosti. Od roku 2017 sa aktívne a úspešne  zapájam do medzinárodných  školských projektov 
na platforme eTwinning, kde pôsobím ako ambasádor.  Naše projekty majú charakter inklúzie. 
Do medzinárodných projektov spolu s kolegyňou zapájame deti s PAS    a bežné neurotypické 
deti z bežnej triedy v našej MŠ a  spolupracujeme so zahraničnými materskými školami. Projekty  
realizované na platforme eTwinning sú zamerané okrem rozvoja kľúčových kompetencii aj na 
využívanie digitálnych technológii a rôznych nástrojov Web 2.0 
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ŽABKONOVINKY

Ivana Obuchová

Anotácia:	Vplyv	digitálnej	doby	na	vývoj	detí	môžeme	pozorovať	už	od	najútlejšieho	veku,	pretože	
už	vtedy	prichádza	k	prvému	prirodzenému	kontaktu	s digitálnymi	technológiami.	Dôvodom	
môže	byť	aj	 jednoduchá	dostupnosť,	 digitalizácia	 celého	života	a  kontakt	 s  	 technológiami	
v  bežnom	 živote	 dieťaťa.	 Môžeme	 pozorovať	 úplnú	 istotu	 v  manipulácii	 najmenších	 detí	
s  technológiami.	 Deti	 sa	 veľmi	 rýchlo	 dožadujú	 nových	 informácií,	 pričom	 sa	 veľmi	 rýchlo	
naučia	ovládať	nielen	digitálne	hračky,	ale	 i	počítače,	tablet,	či	telefóny.	Zámerom	príspevku	
je	poukázať	na	nevyhnutnosť	rozvíjania	schopnosti	kooperácie,	spolupatričnosti,	schopnosti	
komunikovať	a empatie	pri	používaní	digitálnych	technológií.	Preto	sme	zaradili	v	príspevku	
aktivitu	 zameranú	 na	 rozvíjanie	 tvorivosti	 a	 fantázie	 detí	 so	 schopnosťou	 spolupracovať	 s	
kolektívom	pri	vytváraní	informačného	spotu.	Vďaka	tomu	pochopia	náročnosť	prípravy	správ	
do	 televízneho	 vysielania,	 spoznajú	 jednotlivé	 povolania	 kooperujúce	 pri	 výrobe	 programu	
a	 oboznámia	 sa	 s	 možnosťami	 využitia	 digitálneho	 fotoaparátu,	 mikrofónu,	 videokamery,	
digitálnej	tlačiarne	a	interaktívnej	tabule.

Výchovno vzdelávací cieľ:	 Poukázať	 na	 možnosti	 využitia	 digitálnych	 technológií;	 rozvíjať 
digitálne	zručnosti	u detí	predškolského	veku;	klásť	dôraz	na	 rozvoj	sociálnych	zručností	 v	
kolektívnych	činnostiach	spojených	s	používaním	digitálnych	technológií.

Pomôcky:		 	 Nahrávacie	 štipce,	 digitálny	 fotoaparát,	 mobilný	 telefón,	 počítač,	
interaktívna	tabuľa,	digitálna	tlačiareň,	papierové	škatule,	pomôcky	na	maľovanie	a strihanie.

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a práca	s informáciami

Stratégie:		 	 Námetová	hra	na	fotografov,	novinárov,	moderátorov.

Organizácia:			 V triede,	v	jedálni	a na	školskom	dvore.

Metodický postup:

Aktivite	 predchádzala	 príprava	 počas	 	 hier	 a  činností	 podľa	 výberu	 detí,	 kde	 si	 pomocou	
papierovej	škatule,	lepidla,	štetcov,	farieb	vyrobili	televízor,	fotoaparát,	kameru	alebo	počítač	
podľa	vlastnej	fantázie.

Motivačná	časť:	V úvode	aktivity	sme	si	pozreli	 	výtvory	detí	z hier	a činností	podľa	výberu	
detí	a porozprávali	sa	o ich	využití	v praxi.	Opýtali	sme	sa	detí,	kto	má	doma	vlastný	mobilný	
telefón,	alebo	tablet.	Komu	doma	rodičia	dovolia	hrať	sa	na	počítači	a ako	dlho	sa	hrajú.	Aké	
programy	doma	používajú	a čo	 robíme	na	 interaktívnej	 tabuli	v materskej	škole.	 (Vieme	na	
tabuli	pomocou	rôznych	programov	kresliť,	hrať	puzzle,	počítať,	písať,	presúvať	obrázky.)	Vrátili	
sme	sa	k vyrobenému	televízoru	z väčšej	škatule	a pripomenuli	si	s deťmi	na	čo	slúži	televízor.	
(Pozeráme	v	ňom	rozprávky,	filmy.)	Čo	ešte	môžete	vy	alebo	rodičia	v televízii	sledovať?	(Ešte	
pozeráme	 rôzne	 zábavné	 programy	 a  rodičia	 	 aj	 televízne	 a  športové	 noviny	 alebo	 správy	
o počasí.)	

Expozičná	 časť:	 Navrhli	 sme	 deťom	 zahrať	 sa,	 že	 pracujeme	 v	 televízii.	 Opýtali	 sme	 sa,	 či	
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vedia	kto	sa	podieľa	na	vytvorení	televíznych	správ?	(Moderátor,	kameraman,	fotograf,	strihač	
programov,	zvukár,	osvetľovač.)	Povedali	si	stručne	aká	práca	prináleží	jednotlivým	povolaniam.	
(Rozdelíme	si	úlohy	v skupinách	a spoločne	sa	pokúsime	vymyslieť	a  vyrobiť,	 pretože	sme	
trieda	Žabiek,	naše	Žabkonovinky).

Hlavnú	 časť	 pri	 natáčaní	 videa	 mobilom,	 fotografovaní	 digitálnym	 fotoaparátom	 sme	
presunuli	na	školský	dvor	a do	školskej	jedálni.	Tu		skupinka	detí	vykonávala	úkony	spojené	
so	športovaním, hrou	na	preliezačkách,	či		dopravné	hry.	Časť	detí		za	našej	pomoci	natáčala,	
fotografovala,	 nahrávala	 rozhovory	 s  deťmi:	 čo	 robia,	 ako	 sa	 im	 vonku	 športuje,	 ako	 riešia	
dopravné	 kolízie.	 Inej	 skupine	 sme	 zadali	 úlohu	 pripraviť	 spot	 o  počasí.	 Ďalšia	 skupina	
pripravila	 	príspevok	o prírode.	Deti	 vyhľadali	 v  tráve	hmyz,	odfotili	 zmeny	v prírode,	pohyb	
oblakov	a podobne.	V jedálni	kládli	otázky	týkajúce	sa	chutného	obeda.	Pri	daných	aktivitách	sa		
striedali	tak,	aby	si	mali	možnosť	všetky	deti	vyskúšať	manipuláciu	s digitálnymi	pomôckami.

Fixačná	časť:	Po	návrate	do	triedy	sme	vložili	 jednotlivé	príspevky	a	 fotografie	do	počítača,	
pričom	deti	využili	aj	USB	kľúč	a našu	emailovú	adresu.	Pozreli	si	vzniknuté	Žabkonovinky,	kedy	
deti	pri	vzájomnej	komunikácii	používali	pojmy	fotoaparát,	kamera	v mobile,	mikrofón,	počítač.	
Názorne	 	 videli,	 čo	 sa	 im	podarilo	 pomocou	digitálnej	 techniky	natočiť,	 overili	 si	 ako	môžu	
jednoduchým	spôsobom		pripraviť	zábavný	program.	Nafotené	obrázky	si	vytlačili	pomocou	
digitálnej	tlačiarne	a dali	na	výstavu.	Sledovali	sme	ich	zanietenosť,	pozornosť,	samostatnosť,	
ale	 i kooperáciu	pri	realizácii	 	celej	aktivity	a dané	postrehy	sme	deťom	v závere	predniesli.	
Formou	 dialógu	 sme	 zistili,	 čo	 deti	 v  aktivite	 najviac	 bavilo,	 pri	 ktorom	 úkone	 potrebovali	
pomoc	dospelého	a čo	si	myslia	o náročnosti	povolaní	ako	je	fotograf,	moderátor,	kameraman,	
redaktor.

Autoevaluácia:	Pri	seba	evaluácii	som	sa	zamyslela	nad		samotnou	prípravou	aktivity,	
vhodnosťou	 výberu	 témy,	 dostatkom	 	 pomôcok	 a	 podporu	 z mojej	 strany.	Či	 boli	 zapojené	
všetky	 deti,	 snaha	 o	 ich motiváciu,	 prípadné	 povzbudenie	 a  individuálny	 prístup	 k	 dieťaťu,	
ktoré	nevedelo	manipulovať	napríklad	s fotoaparátom	a podobne,	bolo	dostatočné.	Zhodnotila	
som	splnenie	cieľa	a	či	som	poskytla	deťom	skutočne	maximálny	priestor	na	oboznámenie	sa	
s manipuláciou	s digitálnymi	pomôckami.

ZOZNAM	BIBLIOGRAFICKÝCH	ODKAZOV	

Štátny	vzdelávací	program	pre	predprimárne	vzdelávanie	v	materských	školách.	(2016).	Bratislava,	
Slovensko:	Ministerstvo	školstva	Slovenskej	republiky.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

                      

Fotografia	č.79:	Deti	pri	príprave	príspevku	využili	i	nahrávacie	štipce.

                                                  

                                                          	(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.	80:	V triede	i na	školskom	dvore	fotili	pomocou	mobilného	telefónu		aktivity	detí.

                                                 

                                                         	(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	81:	V triede	i na	školskom	dvore	fotili	pomocou	mobilného	telefónu		aktivity	detí.

                                  

                             												(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.	82:		Aj	pomocou	mobilného	telefónu	nahrávali	rozhovor	o tom,	ako	im	chutí	
obed.

                                     

                                        				(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	83	Pri	ukladaní	obrázkov	a videí	využili	počítač	a USB	kľúč.	Tu	deti	potrebovali	
moju	asistenciu.

                                     

                                           	(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.	84:	Spoločne	si	na	interaktívnej	tabuli	pozreli	výsledok	svojej	práce	a zabavili	sa	
na	videách.

            

													(Vlastný	zdroj)

Autorka príspevku: 

Ivana	Obuchová,	Materská	škola,	Kolískova	14,	841	05	Bratislava

Kontakt: ivana.obuchova@gmail.com

Mám úplné stredoškolské vzdelanie s 1. atestáciou. V materskej škole pracujem  od roku 1984. 
V posledných rokoch zastávam v našej pedagogickej rade pozíciu vedúcej metodického združenia. 
Sledujem príspevky, nápady a aktuality z oblasti výchovy a vzdelávania detí a zároveň  prispievam 
do detských časopisov, miestnych novín. Mojou záľubou je písanie príbehov pre dospelých  aj 
deti. Súkromne som si dala vytlačiť knižku príbehov ,,Trieda plná žabiek“ a venovala ju deťom 
z mojej triedy.
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UPLATNENIE PROGRAMOVATEĽNÉHO ROBOTA mTiny V MATERSKEJ ŠKOLE

PaedDr. Silvia Bošnovičová, Mgr. Erika Cebáková

Digitálne	technológie	si	aj	v	materských	školách	postupne	našli	svoje	miesto.	Aj	keď	digitálne	
technológie	zohrávajú	významnú	rolu	v	dnešnej	spoločnosti,	je	dôležité	kriticky	zvažovať	ich	
uplatnenie	vo	výchove	a	vzdelávaní	detí.	Tento	proces	musí	byť	 i	na	úrovni	materskej	školy	
premyslený	a	systematický,	s	jasne	stanovenými	pravidlami	pre	všetkých	jeho	aktérov.	

Materské	 školy	 v  meste	 Prievidza	 sú	 zas	 o  niečo	 modernejšie,	 mesto	 im	 zakúpilo	 novú	
učebnú pomôcku mTiny.	 Ide	o  programovateľný robot (podobajúci	 sa	na	pandu)	 pre	 deti	 v	
predprimárnom	vzdelávaní,	ktoré	vyrastajú	v modernej	digitálnej	dobe.	

Anotácia:	Programovateľný	robot	mTiny	sa	zameriava		predovšetkým	na	rozvíjanie	gramotnosti	
v oblastiach	informácií,	médií	a technológii.	S hmatateľnými	programovacími	blokmi	a skladacou	
mapou	sady	mTiny	si	deti	užijú	veľa	zábavy	a taktiež	si	rozšíria	svoju	schopnosť	abstraktného	
premýšľania.	Rozvíja	sa	u detí	aj	koncentrácia,	sústredenosť	a pamäť	premýšľania	na	rozdiel	
od	menej	prínosných	hier	napríklad	v mobiloch.	Získavajú	tiež	mnoho	vývojových	výhod	ako	je	
fyzická	–	vizuálna	a motorická	koordinácia,	hrubá	a jemná	motorika,	jazyková a komunikačná 
schopnosť	 –	 slovná	 zásoba,	 priestorové	 vnímanie,	 znaky,	 symboly,	 kreatívne	 rozprávanie,	
kognitívny vývoj – sústredenosť	 a  koncentrácia,	 pamäť,	 sebareflexia,	 predstavivosť,	 logické	
a analytické	myslenie,		matematika –	zmysel	pre	čísla	a počítanie,	symboly	a čísla,	priestorová	
predstavivosť,	tvary,	vzory,	časti	a celky,	skupiny,	triedenie,	porovnávanie,	sociálno-emocionálny 
vývoj -   samostatnosť,	 sebarealizácia,	 počúvanie,	 komunikovanie,	 spolupráca,	 sebadôvera,	
vytrvalosť	a odolnosť.

Hmatateľné	 programovanie	 umožňuje	 deťom	 použiť	 skutočné	 kódovacie	 karty.	 Deti	 môžu	
kódovať	aj	bez	predchádzajúcich	poznatkov.	Zostavením	blokov	s obrázkami	a znakmi	môžu	
vytvoriť	reálnu	prezentáciu	abstraktných	konceptov,	nápadov	i príbehov	a zdieľať	ich	so	svojimi	
kamarátmi. Existuje	7	typov	kódovacích	kariet:

	výrazové	–	emócie,

	opakovacie	–	spustí	kód	niekoľkokrát	za	sebou,

	slučkové –	spustí	počet	opakovaní,

	akčné	–	vpravo,	vľavo,	vpred,

	vstupné	–	pomôže	 robotovi	mTiny	zapamätať	si	skupinu	príkazov,	ktoré	budú	chcieť	
deti	spustiť,

	tvarov  a línii	–	súčasťou	sú	farebné	fixky,	ktoré	sa	zasunú	do	robota	a		následne	kreslia	
línie	 a  tvary,	 karty	 „klávesnice“	 slúžia	 k  naprogramovaniu	 robota	 mTiny	 na	 písanie	
písmen,	slov	a čísel	–	rozvíja	sa	predčitateľská	gramotnosť,

	hudobné	–	klepnutím	na	kódovaciu	kartu	s notami	prehrá	mTiny	tón	či	melódiu,	stupnicu	
(Makeblock	STEAM	Research	Center,2020).	

Súčasťou	 robota	 je	 aj	metodika,	 ktorá	navádza	učiteľky	 k  postupu	práce	 s  robotom	mTiny,	
ako	aj	zaujímavým	aktivitám,	napríklad:	červená		zelená,	lesná	oslava,	hodiny,	číselné	puzzle,	
kreslenie,	 opravár	 ciest	–	doprava,	mTinyho	melódie	 i	 k    dvom	doplnkovým	aktivitám.	Náš	
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metodický	materiál	sa	zameriava	práve	na	využitie	učebnej	pomôcky	–	programovateľného	
robota	mTinyho	vo	výchovno-vzdelávacom	procese	v	materskej	škole.	

Výchovno vzdelávací cieľ 1:	Skladať	rovinné	útvary	do	požadovaného	tvaru	podľa	predlohy.

Pomôcky:		 robotík	Tiny	-	kreslenie,	obrázky	 rovinných	útvarov,	 lepidlo,	nastrihané	 rovinné	
útvary	z	farbeného	papiera,	pastelky,	nožnice

Názov	aktivity:		 Raketa	pre	Tinyho

Organizačná	forma:	Vzdelávacia	aktivita	(VA)

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a	práca	s	informáciami

Obsahová	podoblasť	vzdelávania:	Geometria	a	meranie

Výkonový	štandard:	Poskladá	z	primeraného	množstva	útvarov	obrázok	podľa	predlohy,

pokynov	a	na	danú	tému.

Výkonová	úroveň:		 U4

Veková	skupina	detí:		 5	-	6

Metódy:		 rozhovor,	 metóda	 pozorovania,	 programovania,	 praktickej	 činnosti	 –	 lepenie,	
skladanie,	písania	vlastného	mena,	pochvaly

Organizácia	detí	a	prostredia:	Úvodná	časť	-	frontálna	pri	ploche	pre	robotíka	mTiny,	hlavná	
časť	individuálna	za	stolíkmi,	vyhodnotenie	frontálne	pri	veľkom	stolíku.
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Metodický postup:

Úvodná	časť,	motivácia:	Motiváciu	 začneme	vesmírnou	 rečou.	Opýtame	sa	detí,	 či	 poznajú	
vesmírnu	 reč.	Naučíme	 sa	 pekne	 vesmírnou	 rečou	 pozdraviť:,,	 Vi-taj-te	 na	 pla-né-te	 Zem.“	
Vyzveme	deti	 aby	 povedali	meno	 vesmírnou	 rečou.	Opýtame	 sa	 ich,	 čo	 si	myslia	 prečo	 sa	
učíme	vesmírnu	reč.	-	 lebo	náš	kamarát	Tiny	by	chcel	 ísť	na	výlet	do	vesmíru	a	my	by	sme	
mohli	ísť	s ním.	„Len	ako,	čím?“		deti	odpovedajú.	,,No	ale	Tiny	nevie	ako	si	má	raketu	navrhnúť.	
Pomôžete	mu	deti?“	Tiny	sa	poteší.

Hlavná	časť	(podrobný	popis	VA):		Najskôr	sa	detí	opýtame,	či	poznajú	tieto	tvary	–	na	obrázkoch	
bude	trojuholník,	štvorec,	obdĺžnik.	,,A	vie	aj	Tiny	tieto	tvary	nakresliť?	Lebo	práve	tieto	tvary	
môže	pri	navrhovaní	svojej	rakety	použiť.“	-	deti	odpovedajú.	,,Tak	to	poďme	skúsiť.“	Vyberieme	
si	deti,	ktoré	skúsia	ako	prvé	naprogramovať	Tinyho	(na	tri	pokyny	činnosti):

-	trojuholník:	štart	–	nakresliť	tvar	–	emócia	radosti	–	posun	vpred	-	cieľ

-	štvorec:	štart	–	nakresliť	štvorec	–	emócia	radosti	–	posun	vpred	-	cieľ

-	obdĺžnik:	štart	–	nakresliť	obdĺžnik	–	emócia	radosti	–	posun	pred	-	cieľ

-	meno	Tiny_	štart	–	písmeno	T	–	I	–	N	–	Y	–	posun	vpred	–	cieľ

Po	nakreslení	deti	pochválime	a	vyzveme	ich	k	stolíkom,	kde	každý	spraví	raketu	pre	Tinyho.	
Deťom	 ukážeme	 predlohu	 rakety,	 ktorú	 sme	 spravili.	 Na	 stolíkoch	 budú	mať	 deti	 potrebné	
pomôcky	–	rovinné	útvary	z	nastrihaného	farebného	papiera,	lepidlo,	pastelky	a	nožnice.	Budú	
pracovať	podľa	predlohy	hotovej	rakety.	Do	hotovej	rakety	napíšu	meno	(pri	malom	počte	detí,	
bude	počítať	každé	dieťa	štvorčeky	pre	svoje	meno,	ktoré	do	štvorčekov	napíše,	pri	väčšom	
počte	deti,	napočítajú	všetci	štyri	štvorce)	a	napíšu	do	každého	štvorca	jedno	písmeno	mena	
TINY.	Hotové	rakety	si	vystavíme	na	jeden	stôl.	Deti,	ktoré	skončili	skôr,	programujú	už	známu	
digitálnu	hračku	-		robotickú	včelu	Bee-Bot.

Záverečná	časť,	vyhodnotenie:	Opýtame	sa	detí	ako	sa	 im	páčia	hotové	 rakety.	Pochválime	
ich	 a	 každému	 dáme	 nálepku	 hviezdy,	 ktorú	 si	 nalepia	 na	 svoj	 obrázok.	 Dôraz	 kladiem	 na	
hodnotenie	a sebahodnotenie	detí.
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Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	č.85:	Robot	napísal	svoje	meno	a nakreslil	tvary

                     

                         (Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.86

																		(Vlastný	zdroj)

(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.87

																							(Vlastný	zdroj)

(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.88:	Deti	programujú	robota	tak,	aby	napísal	svoje	meno
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Fotografia	č.89

Fotografia	č.90:	Na	fotografiách	tvoria	deti	raketu

(Vlastný	zdroj)

(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.91:	Práce	detí

Fotografia	č.92:	Včielka	Bee	–	Bot	s kartičkami	k téme	

																					(Vlastný	zdroj)

(Vlastný	zdroj)
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Výchovno vzdelávací cieľ: 2:	 Naprogramovať	 robota	 podľa	 pokynov,	 daných	 symbolov	 aby	
prešiel	stanovenú	trasu.

Pomôcky:		 	 robotík	Tiny	–kódovacie	karty,	kartičky	s pokynmi,	obrázky	k téme,	veľký	
papier	 cca	 150	 x	 150	 cm	 (nemusí	 byť	 na	 ňom	 vyznačená	 štvorcová	 sieť),	 pieseň	 Kamarát	
(Smejko	a Tanculienka),	fixka

Názov	aktivity:		 Tinyho	prianie	pre	deti

Organizačná	forma:	Vzdelávacia	aktivita		(VA)

Vzdelávacia	oblasť:		Matematika	a	práca	s	informáciami

Obsahová	podoblasť	vzdelávania:	Práca	s	informáciami

Výkonový	štandard:			Naprogramuje	digitálnu	hračku	(robot	m-Tiny),	ktorá	stimuluje	pravouhlý	
pohyb	v	štvorcovej	sieti,	vie	pomocou	tlačidiel	prejsť	stanovenú	trasu	a	to	aj	s	prekážkami.

Výkonová	úroveň:		 		U1	

Veková	skupina	detí:	5	–	6	rokov

Metódy:		 	 rozhovor,	 pochvala,	 povzbudenie,	 kladenia	 otázok,	 pozorovanie,	
programovanie,	informačno-receptívna

Organizácia	 detí	 a	 prostredia:	 forma	organizácie	 bude	 frontálna,	 individuálna.	Úvodná	 časť	
bude	frontálna	pri	stolíku,	hlavná	časť	frontálna,	 individuálna	v priestore	triedy	v polkruhu	a	
vyhodnotenie	frontálne.	

Metodický postup:

Úvodná	časť,	motivácia:	Ukážeme	deťom	krabičku,	v ktorej	budú	očíslované	papieriky	s pokynmi	
od	robota	Tinyho.	Každé	dieťa	si	vylosuje	jeden	papierik	–	čísla	budú	od	jedna	do	desať,	farebne	
rozlíšené	tri	skupiny	(červené	pokyny	pre	10	detí,	modré	pokyny	pre	10	detí	a zelené	pre	2	deti	–	
prispôsobené	počtu	detí).	Ak	splníme	všetci	spoločne	pokyny	z papierikov	správne,	dozvieme	
sa	aký	odkaz,	alebo	prianie	má	Tiny	pre	všetky	deti	k ich	blížiacemu	sa	veľkému	sviatku.

Hlavná	časť	(podrobný	popis	VA):	Vyzveme	deti	aby	si	vzali	stoličky,	najskôr	deti	s pokynmi	
červenej	farby	a presunuli	sa	na	koberec,	potom	deti	s modrými	pokynmi	a poslední	pôjdu	so	
zelenými,	a vytvorili	polkruh	(tu	sa	môžeme	zahrať	na	porovnávanie,	kde,	v	ktorej	skupine	je	
viac	-	menej	-	rovnako	detí).	Pred	deti	umiestnime	veľký	papier	a pripravíme	robotíka	Tinyho,	
ktorý	 bude	 pripravený	 na	 štartovacom	mieste.	 Postupne	 budeme	 vyzývať	 deti,	 podľa	 čísel,	
aby	prišli	prejsť	-	naprogramovať	(jednokrokovo,	alebo	aj	viackrokovo	cez	vstupné	kódovacie	
karty	štart	 cieľ)	Tinyho	podľa	pokynov	na	vylosovanom	papieriku.	Keď	 robotík	prejde	 trasu,	
obkreslíme	ho	a položíme	otázku.	Dieťa	odpovie	na	otázku	k  téme	Deti	sveta	–	budeme	sa	
rozprávať,	že	ľudia	žijú	na	celej	Zemi,	že	majú	rôzne	podmienky	pre	život	a od	toho	sa	odvíja	aj	
ich	spôsob	života,	ich	kultúra.	Pri	odpovedi	budeme	pomáhať	obrázkom,	ktorý	potom	priložíme	
k robotíkovi	a bude	nám	postupne	vznikať	obrázková	mapa.		Po	vystriedaní	všetkých	detí	by	
nám	mal	vzniknúť	obraz.	Opýtame	sa	detí,	či	už	vidia	ten	odkaz	od	Tinyho.	Na	papieri	by	malo	
byť	veľké	srdce	pre	všetky	deti	na	celom	svete.	Budeme	sa	detí	pýtať	čo	by	to	asi	malo	byť	za	
odkaz,	čo	to	srdce	znamená,	čo	si	myslia,	že	je	to	láska.	Že	všetky	deti	potrebujú	byť	ľúbené,	
potrebujú	kamarátov	a všetky	deti	spolu	môžu	byť	priateľmi.	Na	záver	pustíme	deťom	pesničku	
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Kamarát	(Smejko	a Tanculienka).	

Záverečná	 časť,	 vyhodnotenie:	 Opýtame	 sa	 detí	 ako	 sa	 im	 páčila	 aktivita	 s	 Tinym,	 plnenie		
úlohy.	Či	sa	im	páči	odkaz	od	Tinyho.	Či	sa	im	páčilo	takého	cestovanie	po	svete.	Všetky	deti	
pochválime	a poprajeme	aby	mali	pri	sebe	vždy	veľa	dobrých	priateľov.

Poznámka:	Aktivita	je	vhodná	ako	celotýždňová	na	spoznávanie	detí	z celého	sveta.

Metodický postup zachytený na fotografiách:

Fotografia	 č.93:	 Pohyb	 m-Tinyho	 (nákres	 pohybu	 robotíka	 v	 štvorcovej	 sieti,	 tie	 bodky	 –	
dvojbodky	to	sú	oči	Tinyho)

    

			(Vlastný	zdroj)
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Fotografie	č.94:	Pokyny,	otázky,	obrázky	k	aktivite

         

								(Vlastný	zdroj)

         
(Vlastný	zdroj)
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										(Vlastný	zdroj)

         

								(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.95	z aktivity: 

																		(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.96:	Na	fotografii	deti	programujú	robota.

               

															(Vlastný	zdroj)
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Fotografia	č.97:	Na	fotografii	deti	programujú	robota.

                

																(Vlastný	zdroj)

Fotografia	č.98:	Srdce	–	odkaz	od	robota	pre	deti.

               

														(Vlastný	zdroj)
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Záver

Digitálne	technológie	majú	v predprimárnom	vzdelávaní	širokospektrálne	uplatnenie.	Za	vhodné	
považujeme	aj	ich	prelínanie	v rôznych	vzdelávacích	oblastiach.	Za	dôležité	zas	považujeme	
aby	si	každá	materská	škola	stanovila	podmienky	a zásady	uplatňovania	digitálnych	technológií	
vo	 výchovno-vzdelávacom	procese.	Naším	zámerom	bolo	 vás	 inšpirovať	 a povzbudiť	 aj	 tie	
pani	učiteľky,	ktorým	DT	nie	sú	až	také	blízke.	Stojí	to	zato.	Využite	DT	pri	objavovaní	nových	
poznatkov	samotnými	deťmi.
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Záver

Deti	 sú	 už	 od	 narodenia	 vnorené	 	 do	 digitálneho	 sveta,	 no	 zatiaľ	 vieme	 len	 veľmi	 málo	 o	
spôsoboch,	 akými	 sa	 rozvíja	 „vznikajúca	 digitálna	 gramotnosť“;	 kde	 a	 (keď)	 dieťa	 využíva	
digitálne	 prostriedky	 pre	 vlastné	 potreby,	 poznávanie,	 prezentovanie	 a	 komplexný	 rozvoj;	
kde	prenášanie	nadobudnutého	poznania	na	primerané,	bezpečné	a	produktívne	využívanie	
digitálnych	technológii	pre	učenie	sa	predstavuje	spôsobilosť	–	digitálnu	gramotnosť	dieťaťa.	
Realizáciou	účinných	riešení	problémových	situácií	učebného	charakteru	v	digitálnom	prostredí	
a vhodným	využívaním	digitálnych	technológií	dieťaťom	pre	získanie	informácií,	ich	spracovanie,	
využitie	a prezentovanie;	či	kritickým	hodnotením	a	analyzovaním	poznatkov	nadobudnutých	
pomocou	digitálnych	 zdrojov;	 spoznaním	sociokultúrnych	následkov	 (bezpečnosti,	 ochrany	
súkromia	a	etiky),	ktoré	sú	spôsobené	využívaním	digitálnych	technológií	v	digitálnom	svete	
–	 sa	 dieťa	 učí	 zodpovednému	 porozumeniu	 digitálneho	 sveta.	 Učiteľ	 preberá	 na	 seba	 rolu	
konzultanta,	poradcu,	spoluhráča,	kolaborujúceho	partnera	vo	vzdelávacích	aktivitách,	ktorý	
učiace	 sa	 deti	 podporuje	 v	 odhaľovaní	 významných	 informačných	 zdrojov,	 ale	 príležitosť	
a	 aktívnosť	 objavovať	 (nájsť	 spôsoby,	 ako	 získať	 odpovede	 na	 dôležité	 problémy	 a	 ako	 to	
zrealizovať)	prenecháva	samotným	deťom.	Učiteľ	skúma	to,	čo	sa	vo	výučbe	deje	a	z učiteľa	sa	
stáva	učiteľ	–	výskumník,	ktorý:

	zameriava	svoje	úvahy	a	konanie	na	utváranie	vlastného	poznania	o	rozvoji	a	kvalite	
svojho	vyučovania	iných.	Učiteľ	si	rozvíja	kompetencie	primeranosti	na	svet	z	pohľadu	
učenia	sa	dieťaťa,	žiaka,	študenta	(práve	tu	platí	otázka	cui	bono	−	komu	to	prospeje).	
Učiteľove	 kompetencie,	 ktoré	 uplatňuje	 vo	 svojom	 vyučovaní,	majú	 byť	 na	 prospech	
učiacim	sa	deťom,	žiakom,	študentom.

	koná	na	základe	vlastného	podnetu	a	úsudku.	Vie,	že	veci,	 javy,	procesy,	udalosti	ap.	
sa	musia	posudzovať	a	hodnotiť	v	súvislostiach,	t.	z.	jednotlivo,	ale	aj	vo	vzájomnom	
súhrne.	Je	to	práve	učiteľ,	ktorý	môže	a	má	pobadať	zmeny	vznikajúce	z	dôsledkov	jeho	
vyučovania.	Zmeny	sú	pre	neho	dôležité	informácie	o	dianí	vo	forme	faktov	(skutočná	
udalosť,	jav,	čosi	urobené,	učinené).

	uplatňuje	zjednocujúce	hľadisko	a	z	neho	utvára	zjednocujúce	stanovisko.

	využíva	prostriedky,	ktoré	významové	vzťahy	nielen	rozkrývajú	a	spriezračňujú,	môžu	
ich	aj	modifikovať,	obmieňať.

	nastavuje	 (svoj)	 vnútorný	 systém	 kvality	 svojho	 profesijného	 konania	 a	 výkonov,	 na	
ktorý	sa	bude	v	každom	ohľade	odvolávať.

	uvažuje	na	tým,	z	akej	ním	zaujatej	perspektívy	bude	to,	čo	skúma,	získavať	odkrývaním	
významových	vrstiev	štruktúr.

	myslenie	sa	zakladá	na	spojení	typických	a	špecifických	znakov	týchto	dvoch	profesií;	
v	každom	ohľade	je	reflektujúcim	uvažovaním	(D.	Kostrub,	2022,		s.	40,	42,	43,	44,			48,	
51).2

Jeden	 zo	 spôsobov,	 ako	 môžeme	 lepšie	 porozumieť	 digitálnemu	 svetu	 detí	 	 je	 rozšírená	
spolupráca	medzi	učiteľmi	-	výskumníkmi,	akademickými	pracovníkmi,	deťmi	a priemyslom.	
Spomenuté	strany	disponujú	špecifickými	a	odbornými	poznatky,	ktoré	môžu	priniesť	odpovede	
na	spoločné	otázky	a	tak	rozšíriť	poznanie	v	digitálnej	oblasti.	Dosiahnuť	tak	ciele	pre	ktorých	
realizáciu	potrebujeme	nevyhnutný	čas	a	priestor,	aby	sme	mohli	koncepčne	uchopiť	všetky	
2  Kostrub, D. (2022). Učiteľ-výskumník Profesia založená na výskume Dizajny výskumu a 
premeny výučby. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave.
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stavebné	kamene	úspechu	v	digitálnej	dobe.	Zamerať	sa	na	celkový	rozvoj	osobnosti,	rozvoj	
kultúry	 vzťahov,	 ale	 aj	 rozvoj	 schopností	 učiť	 sa,	 vedieť	 abstrahovať	 problémy	 a	 získavať	
cieleným	spôsobom	poznatky,	ako	aj	orientovať	sa	v	rozsiahlych	dátach	digitálneho	sveta	na	
všetkých	stupňoch	škôl.

Žaneta	Gužíková,	editor
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