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1. Zoznámme sa s Bee-Botom
Čo je Bee-Bot?
•
•
•

Kamarátska včielka aj pre deti v predškolskom veku
Jednoduchý prostriedok pre hravé učenie sa rôznych oblastí,
spoznávanie písmen, čísla, orientáciu v priestore
Programovateľná hračka: nástroj na rozvíjanie schopnosti
plánovania, tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov

Čo rozumieme pod slovom
PROGRAM?
Postupnosť príkazov, návod,
pomocou ktorého krok za
krokom postupujeme pri
riešení
konkrétneho
problému.

Čo vie Bee-Bot?
•
•
•

Pohybuje sa - dopredu a dozadu.
Otáča sa – vpravo a vľavo vbok.
Zastavuje a po prejdení celej dráhy zahúka.

Bee-Bota môžeme naprogramovať – uložiť do neho postupnosť krokov,
ktorými sa môže presunúť na iné miesto v štvorcovej sieti.
•
•

Jeden krok meria 15 cm.
Najdlhšia cesta pre Bee-Bota pozostáva zo 40 krokov alebo otočení.

Ako sa ovláda?
Farebnými tlačidlami na chrbte hračky
Stláčaním oranžových tlačidiel pripravujeme plán
cesty pre hračku
Po zadaní celej cesty stlačíme zelené tlačidlo GO
(Choď).

•
•
•

Akú dráhu prejde hračka po zadaní takejto postupnosti?
Nakreslite ju.

Tip Pred zadaním novej postupnosti príkazov použijeme tlačidlo CLEAR (Vymazať pamäť).

Malá hra
Pracujte vo dvojici. Jeden z vás nakreslí do hracieho
plánu štartovacie a cieľové políčko. Obaja si zapíšte
postupnosť stlačení tlačidiel na premiestnenie hračky
zo štartu do cieľa. Porovnajte svoje riešenie.
Zadajte postupnosť príkazov hračke a skontrolujte vaše
riešenie.

Použite dve hračky a vymyslite pre ne tanečnú
choreografiu – hračky budú tancovať
•
•

symetricky vedľa seba,
symetricky oproti sebe.

Čo potrebujeme pre hru v triede?
•
•
•

hladkú podložku s nakreslenou
štvorcov veľkosti 15x15 cm
tri AA batérie pre hračku
uvažovanie ☺ .

sieťou

zo
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2. Zahrajme sa s Bee-Botom
Základné funkcie Bee-Bota už poznáme. V tejto časti si ukážeme niekoľko aktivít, ktorými môžeme predstaviť
Bee-Bota deťom v materskej škole.

Aktivita

Panelák

Aktivitu využijeme na zoznámenie sa alebo na
povzbudenie kamarátskych vzťahov medzi deťmi.
Cieľ
Osvojiť si základy ovládania hračky:
• pohyb dopredu
• spustenie pohybu tlačidlom GO
Rozvoj sociálnych kompetencií detí
Organizácia práce
Práca vo veľkej skupine: 6 - 9 detí
Čo potrebujeme
• nakreslený poschodový dom s oknami veľkosti
zodpovedajúcej jednému kroku hračky
• fotografie alebo autoportréty detí
• jedného Bee-Bota

Aktivita

Zelovoc

Pomocou
hračky
si
precvičíme
rozlišovanie
medzi dvoma skupinami
objektov – zeleniny a ovocia.
Cieľ
Ovládanie hračky: pohyb
dopredu, príp. dozadu
Rozpoznávanie predmetov patriacich do jednej zo
skupín (ovocie a zelenina)
Organizácia práce
Práca s dvojicou detí
Čo potrebujeme
• priesvitnú podložku s nakreslenou štvorcovou
sieťou rozmeru 9 x 3 štvorce
• obrázky rôznych kusov ovocia a zeleniny,
každý približne veľkosti jedného štvorca
• dve papierové postavičky – ježka a zajaca
• jednu programovateľnú hračku
• môžeme použiť aj prívesný vozík za hračku
Motivácia
Zajko Zelko a ježka Ovocinka by si radi pomaškrtili
na svojich obľúbených dobrotách. Zelko nemá rád
hrušky, ale na mrkvičku nedá dopustiť. Ovocinka
sa zase okrem jabĺčok poteší aj marhuľkám,
slivkám a ďalším kúskom ovocia. Naša včielka im
doručí práve to, čo majú radi.

Motivácia
Kto tu býva? Včielka – návštevník sa rozhodla spoznať
obyvateľov nášho paneláka. Zoznámte sa s ňou.
Priebeh aktivity
Na
podložku
v tvare
nakresleného
paneláka
s vyznačeným pásom pre pohyb hračky deti rozmiestnia
svoje fotografie, pričom na každom poschodí bude
práve jedna fotografia.
Deti plánujú cestu od svojej fotografie k fotografii
kamaráta. Keď hračka dorazí ku kamarátovi, pokračuje
on zadávaním novej cesty. Hračka sa pritom pohybuje
smerom dopredu – po poschodiach nakresleného
paneláku.

Priebeh aktivity
Pod priesvitnú podložku rozmiestnime obrázky
rôznych druhov ovocia a zeleniny. Na jeden
koniec podložky postavíme postavičku zajaca, na
opačný ježka. Jedno dieťa bude po spoločnej
dohode pomáhať zajacovi, druhé ježkovi. Ten, kto
je na rade, naprogramuje hračku na pohyb
k predmetu zodpovedajúcemu postavičke (napr.
kusu ovocia pre ježka). Po dorazení na cieľové
políčko predmet vyberie spod podložky
a naprogramuje hračku na pohyb k svojej
postavičke. Deti sa striedajú.

Čo je kľúčové
•
•
•

Deti by mali pred naprogramovaním cesty vždy nahlas oznámiť, kam chcú hračku presunúť.
Ak si deti začínajú dopredu počítať počet políčok, ktoré má hračka prejsť, povzbudzujeme ich v tom.
Môžeme rátať aj spoločne.
Dajme deťom príležitosť opraviť sa, ak sa hračka dostane na iné políčko, ako plánovali. Najmä zo začiatku
budú zabúdať vymazať hračke predošlé príkazy tlačidlom CLEAR.
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V prípade veľkej skupiny regulujme striedanie detí – dbajme na zapojenie sa osamelejších detí, detí, ktoré
nemajú veľa kamarátov, dievčat v skupine chlapcov a pod.

Diskusia: v priebehu hier s Bee-Botom iste zažijeme deti, ktoré sa neuspokoja s jednoduchým pohybom dopredu
a dozadu a začnú experimentovať s tlačidlami na otáčanie hračky. Ako najlepšie riešiť takúto situáciu?
Nasledujúce aktivity sú komplexnejšie a vyžadujú si istý čas na prípravu. V práci s dvoma predškolskými triedami sa
preukázali ako vysoko atraktívne a motivujúce. Preskúmame ich preto podrobnejšie. Vžime sa na chvíľu do úlohy
detí a vymýšľajme príbeh, ktorý sa odohral v Mestečku.

Aktivita

Mestečko

Rozvíjať detskú fantáziu a porozumenie okolitému svetu môžeme v rozprávkovom mestečku.
štandardne zatrúbi. Zvuk využijeme ako
Cieľ
budík pre panáčika, pred ktorým hračka
• začleniť do ovládania hračky otáčanie
zastane.
• rozvoj reči a jazykových schopností detí
• zobudeného
panáčika
posadíme
Organizácia práce
(označíme tak, že sme pri ňom už boli).
Práca v menšej skupine: do 5 detí
Spoločne s deťmi činnosť zopakujeme pre ďalších
panáčikov (maximálne štyroch). Túto časť aktivity
Čo potrebujeme
realizujeme spoločne s celou triedou detí.
• priesvitnú podložku s nakreslenou štvorcovou
Deťom potom rozdáme papierové tváričky. Farba
sieťou rozmeru 4x4 štvorcov alebo viac
tváričky určuje menšiu skupinku, v ktorej bude
• jednu programovateľnú hračku
dieťa pokračovať v činnosti.
• štvorce s vytlačenými maľovankami či obrysmi
Všetky deti s oranžovými tváričkami budú
budov, stromov
obyvateľmi
Oranžového
mesta.
Skupina
obyvateľov Oranžového mesta sa ostáva hrať so
Tip
včielkou, pre deti z ostatných skupín máme
pripravené iné aktivity:
Potrebné obrázky – predlohu pre tlač nájdeme
• na čisté biele štvorce môžu kresliť vlastné
v prílohe tohto dokumentu alebo v knižnici
prvky mesta,
pečiatok programu RNA (pozri obrázok
vpravo).
• vytlačené obrázky – časti mesta môžu
vymaľovávať alebo dokresľovať.
• veľké množstvo štvorcov s rôzne otočenými

•
•

cestami
hračky – obyvateľov mestečka
prázdne štvorce na kreslenie, pastelky

Motivácia
Vedeli ste, že včielka sa niekedy môže stať budíkom?
Spoločne zobudíme postavičky nášho mestečka.
Môžeme si predtým aj zaspievať pesničku Slniečko sa
zobudilo.
Priebeh aktivity
Pod priesvitnú podložku rozmiestnime papierové
štvorce s cestičkami a budovami mestečka. Na niektoré
domčeky umiestnime panáčikov z Lega alebo iné malé
hračky. Hračku Bee-Bot použijeme ako hlásnika:
• naprogramujeme ju tak, aby prešla cestu k
niektorému z panáčikov,
• po vykonaní postupnosti príkazov hračka

Skupina z Oranžového mesta v ňom rieši úlohy
rozličnej náročnosti zahŕňajúce pohyb z jedného
políčka štvorcovej siete na ďalšie. Ako učitelia
pomáhame deťom s vymýšľaním úloh a snažíme
sa nadviazať na detské nápady.
Napríklad
• hračka sa stane taxíkom prepravujúcim
jednu kamarátku k druhej,
• hračka sa stane pastierom zaháňajúcim
ovečky,
• hračka vezie chorú veveričku k
veterinárovi.
Po pätnástich minútach sa skupina Oranžového
mesta vystrieda s inou skupinou pri stole.
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Skupiny, ktoré začínali s prácou pri stoloch, si postavia
vlastné mestečko z dielov, ktoré samy nakreslili alebo
domaľovali.
Po vystriedaní všetkých skupín deti znovu zhromaždíme
v kruhu a pýtame sa na ich dojmy, čo bolo ťažké, ľahké,
čo sa im páčilo.

Aktivita

Ostrov

Hoci má aktivita Ostrov edukačný charakter, zakladá sa
na hre s využitím prvku náhody.
Cieľ
•
•

plánovanie dlhšej cesty v štvorcovej sieti
s využitím otáčania a pohybu vpred a vzad
rozpoznávanie životného prostredia rôznych
zvierat

Pokračujeme, až kým deti nepresunú každé zo
zvierat domov, teda hracia plocha ostane
prázdna až na obrázky životných prostredí v jej
strede.

Organizácia práce
Práca v menšej skupine: do 5 detí
Čo potrebujeme
priesvitnú podložku s nakreslenou štvorcovou sieťou
rozmeru 5x5 štvorcov alebo viac
• jednu programovateľnú hračku
• hraciu kocku
• obrázky zvierat žijúcich v rôznych prostrediach
(les, voda, lúka, pod zemou, na strome...)
• aspoň 4 obrázky predstavujúce tieto prostredia
(strom, kvet, jazero, krtinec, dvor a pod.)
Motivácia
Po obrovskej búrke sa každé zo zvieratiek ocitlo mimo
domova...krtko sa čuduje, čo robí na strome, sliepka
v lese, pstruh lapá po dychu na lúke...chytro pomôžme
zvieratkám dostať sa domov!
Priebeh aktivity
Pod priesvitnú podložku umiestnime obrázky rôznych
zvierat a 5 obrázkov prostredí, v ktorých niektoré zo
zvierat žijú. Zvieratá umiestňujeme na krajné políčka
štvorcovej siete, prostredia doprostred. Každé
prostredie označíme postupne 1..5 farebnými bodkami,
ktoré zodpovedajú počtu bodiek na hracej kocke.

Ak padne na hracej kocke šestka, dieťa si volí,
ktoré zo zvierat presunie domov.
Čo je kľúčové
• Niektoré deti opakovane pri otáčaní
hračky očakávajú, že stlačením tlačidla
vpravo sa hračka nielen otočí na mieste
vpravo vbok, ale i pohne o krok.
V aktivite Ostrov ako i v aktivitách 3, 5 a
Tip
Pred prácou s deťmi si vyhľadajme zaujímavé
informácie o zvieratách na obrázkoch. Počuli
už deti, že mačka vidí aj potme? A že ježkovia
cez zimu spia?
6 im dávame príležitosť opraviť si toto
svoje nepochopenie.
Náročnosť aktivity Ostrov môžeme zvyšovať
alebo znižovať použitím rôznych exotických
obrázkov zvierat a prostredí (púšť, severný pól,
more)

Aktivita

Hru hrá malá skupina detí. Ten, kto je na rade, hodí
kockou. Podľa čísla na kocke určí zviera, ktoré žije
v zodpovedajúcom prostredí.
Premiestni hračku na toto zviera a zadá postupnosť
príkazov pre „návrat zvieraťa domov“, teda na obrázok
prostredia, kam patrí. Potom vyberie obrázok zvieraťa
spod podložky.

Vesmír

Téma Vesmír je atraktívna pre deti každého veku,
čo nie je výnimkou ani pre deti najvyššej triedy
materskej školy.
Aktivitu Vesmír hodnotila učiteľka materskej
školy
ako
najlepšiu
spomedzi
aktivít
s programovateľnou hračkou.
Cieľ
•

plánovanie dlhšej cesty v štvorcovej sieti
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s využitím otáčania a pohybu vpred a vzad
podnietenie detskej predstavivosti a fantázie
spoznávanie niektorých javov súvisiacich
s vesmírnou témou (raketa ako dopravn7
prostriedok, príťažlivosť...)

Organizácia práce
Práca v menšej skupine: do 5 detí
Čo potrebujeme
• priesvitnú podložku s nakreslenou štvorcovou
sieťou rozmeru 4x4 štvorcov alebo viac
• jednu programovateľnú hračku s dizajnom
upraveným na lietajúcu raketu
• tmavomodrý papier ako podložku
• niekoľko
rôznofarebných
kruhov
predstavujúcich planéty; jedna z planét
zodpovedajúca Zemi je modrej farby a je na nej
nakreslený domček
• žlté papierové hviezdičky
• hraciu kocku s farebne odlíšenými stenami –
farby stien kocky zodpovedajú farbám planét

•

farebne odlíšené hracie kartičky s rôznymi
úlohami – farby kartičiek zodpovedajú farbám
planét; optimálny počet aspoň tri kartičky na
jednu planétu

Motivácia
Aký je vesmír? Nekonečný, obrovský? Chceli by ste sa
niekedy preniesť na inú planétu? Čo myslíte, ako by
vyzerala? Ako by ste sa na ňu dostali?
Naša kamarátka včielka sa dnes stala kozmonautom,
ktorý objavuje tajomstvá vesmíru. Vidíte, nastúpila do
rakety...uhádnete, ako sa volá planéta, odkiaľ jej raketa
štartuje? Nájdete ju na našej mape vesmíru?
Priebeh aktivity
Na tmavomodrý papier rozmiestnime (do štvorcovej
siete so štvorcami veľkosti jedného kroku Bee-Bota) päť
farebných kruhov – jeden z nich predstavuje modrú
planétu Zem, ďalšie iné planéty. Rozsypeme naň
hviezdičky a celú hraciu plochu zakryjeme priesvitnou
fóliou.
S deťmi následne rozvedieme diskusiu o vesmíre – aký
je veľký, čo ho tvorí a čo za tajomstvá podľa nás skrýva.
Potom im predstavíme včielku – kozmonauta, ktorá sa
rozhodla objavovať tieto záhady v kozmickej rakete. Jej
domovom je planéta Zem – deti vyzveme, nech ju nájdu
na hracom pláne.
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Ako prebieha samotná hra s programovateľnou
hračkou? Dieťa, ktoré je na ťahu, hodí kockou.
Farba, ktorá padla na kocke, určuje planétu, na
ktorú sa má hračka – raketa presunúť. Dieťa
naviguje hračku na túto planétu.
Po úspešnom presune hračky na farebnú planétu
ponúkneme dieťaťu niekoľko kartičiek farby
zodpovedajúcej planéte, na ktorej sa hračka
práve nachádza. Každá z nich skrýva úlohu – pre
hráča na ťahu, pre dvojicu hráča a jeho kamaráta
alebo aj pre celú skupinu hrajúcich sa detí. Týmto
zaručíme väčšiu sústredenosť detí aj v prípade, že
nie sú na ťahu. Po splnení úlohy pokračuje v hre
hádzaním kocky ďalšie dieťa.

Úlohy
na
kartičkách
vôbec
nesúvisia
s programovateľnou hračkou, orientujú sa na
rozvoj iných kompetencií detí – napríklad na
prosociálne správanie, ale i formovanie prvých
vedomostí o vesmíre.
Príklady úloh na kartičkách
1. Zavolaj: Sivá planéta má vysoké hory, kde sa
všetko ozýva. Zakrič „ozvena“, ostatní
zahrajú ozvenu.
2. Zahraj: Na žltej planéte objavíš zvláštne žlté
bobule, čo sladko voňajú. Ochutnáš ich...a
narastieš ako z vody. Potom sa zrazu
scvrkneš na malého chrobáčika.
3. Vymysli: Jeden nos, dve oči, tri zlaté vlasy
deda vševeda...ufón Ifi chce vedieť, čoho je
4, 5, 6 a 7...vieš odpovedať?
Ďalšie kategórie kartičiek: zatancuj, nájdi rým,
zaspievaj, nájdi tri predmety danej farby, odfoť,
zacvičte si.

Obmena aktivity: počasie
S deťmi si niekoľko dní zaznamenávame
kalendár počasia pomocou obrázkových
symbolov (jasno, polojasno, zamračené, dážď,
prípadne sneh). Na hraciu plochu umiestnime
rovnaké symboly. Hracie kartičky budú
tentokrát súvisieť s počasím, nachystáme na
ne rôzne riekanky, hádanky a námety na
dramatizáciu tejto témy, napríklad pesničku
Sniežik sa nám chumelí, napodobovanie zvuku
začínajúceho dažďa pomocou dlaní a pod.
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Aktivitu 6 sme na rozdiel od ostatných aktivít neskúšali priamo
s deťmi. Nápad je obmenou aktivity Bee-Bot rytierom, ktorú
nájdeme v [2]. Pokladáme ju však za zaujímavú tým, že sa v nej
prvýkrát využíva koncept pamäte – postupne rozširujeme jednu
postupnosť krokov. Hračka teda v každom ťahu začína na
jednom políčku a znovu prechádza celú dráhu z predošlých
pokusov. Po prejdení tejto dráhy ešte vykoná niekoľko krokov
navyše.

Aktivita

•

•

Tip
V prípade zadania nesprávneho príkazu
musíme vybudovať celú postupnosť od začiatku. V hračke totiž nevieme zmazať nejaký
konkrétny príkaz, iba celý program - plán
cesty.

Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi

Cieľ
•
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Využiť predošlé príkazy v postupnosti príkazov:
používať tlačidlo CLEAR len v prípade
nesprávne zadaného kroku
Rozvoj literárneho povedomia dieťaťa a jeho
reči – rozprávanie, prípadne spev známeho
rozprávkového motívu
Rozšírenie aktivity: použitie tlačidla PAUSE pre
zastavenie hračky na konkrétnom políčku

Tip

Na políčku s novým kamarátom hračka na chvíľku
zastane – deťom ukážeme tlačidlo PAUSE.
Pozor,
pokiaľ
možno,
tlačidlo
CLEAR
nepoužívame! Využijeme ho len v prípade, že
dieťa urobí chybu v pláne cesty a Bee-Bot sa
dostane na iné políčko, ako sme plánovali.
Bee-Bota následne vždy umiestnime na
štartovacie políčko a necháme ho prejsť celú
postupnosť príkazov. S deťmi si pri ceste BeeBota opakujeme, koho postupne stretol.
Hracia plocha môže vyzerať napríklad takto:

Niektoré deti si pletú modré tlačidlá PAUSE
a CLEAR. Môžeme na ne preto nalepiť
rôznofarebné nálepky, ktorými ich odlíšime.
Organizácia práce
Práca v skupine
Čo potrebujeme
• priesvitnú podložku s nakreslenou štvorcovou
sieťou rozmeru 4x4 štvorcov alebo viac
• jednu programovateľnú hračku
• papierové makety postavičiek z rozprávky
• prípadne podložku s nakreslenou rozprávkovou
krajinou, do ktorej môžeme rozmiestniť
postavičky
• knihu Milana Rúfusa: Mechúrik - Koščúrik
Motivácia
Ako to bolo s Mechúrikom – Koščúrikom? Jedného dňa
sa vybral do sveta. Postupne sa k nemu pripojili mnohí
kamaráti – myška Chocholuška, líška Hryztička...
Priebeh aktivity
Bee-Bot v tejto aktivite predstavuje Mechúrika –
Koščúrika. Pod priesvitnú podložku rozmiestnime
papierové postavičky – jeho kamarátov. Deťom čítame
rozprávku o tom, ako putoval do sveta a koho postupne
stretal. Verš o tom, ako spoločne idú
„No poď!" I boli už štvorakí.
Veselo leteli oblaky...
môžeme vždy s deťmi recitovať spoločne.
Potom ako sa pridá v príbehu ku kamarátom nová
postavička, niektoré z detí doplní plán o kúsok cesty
k tomuto novému kamarátovi.

Ako sa bude Mechúrik – Koščúrik pohybovať?
• Najskôr stretne myšku Chocholušku:
prejde túto dráhu

•

Potom žabku Rapotku: prejde túto dráhu

•

Pridá sa k nim aj had V tráve šmyk:

Digitálne hračky, Pracujem s deťmi, L3B
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Čo je kľúčové
Deti vedieme k využitiu predošlého plánu cesty, pokiaľ majú prejsť totožnú dráhu doplnenú o nový kus cesty.
V prípade, že začnú stláčať tlačidlá pre zadanie celej cesty od štartovacieho políčka, nebráňme im však v tom! Deti sa
nesmierne mnoho naučia jeden od druhého, takže ak si niekto osvojí trik doplnenia do predošlej postupnosti bez
stlačenia CLEAR, môžu sa to naučiť od seba navzájom. Pokiaľ nepochopia úlohu zmazania pamäte a pamätania si
plánu cesty, nemá zmysel im brániť v jeho používaní.
Diskusia Poznáte iné rozprávkové námety, v ktorých môžeme postupne dopĺňať a rozširovať plán cesty pre hračku?
Ako môžeme tento príbeh rozvinúť v hre s programovateľnou hračkou?

Ďalšie námety pre prácu s Bee-Botom
Pri hľadaní nápadov pre využitie programovateľnej hračky nám pomôže i literatúra. Veľa dobrých námetov nájdeme
najmä v [1] a [2]. Vyberáme niektoré z nich:
Ľudia, ktorí nám pomáhajú

Bludisko na chodníku

Pripravíme si obrázky rôznych „pomáhajúcich“
profesií – zubár, lekár, policajt, požiarnik, učiteľ.
Spolu s deťmi rozvíjame príbeh Bee-Bota, ktorý má
dnes ťažký deň – zažíva množstvo problémov. Ktorá
osoba mu môže pomôcť?

Deti pracujú v skupinách. Každá skupina nakreslí
farebnou kriedou na chodník dráhu pre hračku.
Iná skupina sa snaží túto dráhu s hračkou prejsť.

Ako pomôcku môžeme použiť kartičky s popisom
situácie. Kam by deti poslali Bee-Bota? Po presunutí
na správnu postavu pokračujeme ďalšou situáciou.

Karneval alebo módna prehliadka včiel
Deti si vymyslia karnevalové kostýmy – tentokrát nie
pre seba, ale pre Bee-Bota. (Použiť môžeme
plastové mušle, ktoré sa dajú nasadiť na chrbát
hračky a polepiť rôznymi motívmi). Hračku potom
naprogramujeme na pohyb dopredu a otočenie sa.
Postupne meníme včele kostýmy a predvádzame
ich. Celú prehliadku môžeme navyše nahrať na
videokameru a zostrihať alebo ozvučiť piesňami detí
či hrou na hudobné nástroje.

Ako pomôcku si môžeme vyrobiť špeciálne 15cm
dlhé pravítko – jeden krok hračky.

Pesničková hra
Vytvoríme podložku obsahujúcu postavičky
z rôznych piesní či riekaniek (napríklad kohút, pes,
koník, makovička). Po presunutí hračky na
postavičku spoločne zaspievame pesničku.

Narodeninová oslava
V tejto aktivite môžeme rozvíjať priestorovú
predstavivosť detí ako aj ich vzťahy s kamarátmi.
Pre deti pripravíme papierové domčeky – sieť,
ktorú deti poskladajú a zlepia, prípadne spolu
s nimi vyrobíme a vymaľujeme papierové
domčeky. Každé dieťa bude mať svoj domček.
Nachystáme si malé farebné obálky. Bee-Bot sa
stáva poštárom, ktorý doručuje pozvánky na
narodeninovú oslavu medzi kamarátmi.

Číselné úle
Vytvoríme si podložku z úľov reprezentujúcich čísla –
na niektorých bude číslo, na iných príslušný počet
včiel, prípadne číslo napísané slovom. Deti si
vytiahnu z vrecúška náhodný počet papierových
včiel a podľa ich počtu navigujú Bee-Bota
k správnemu úľu.

Inšpirovať nás môžu
i komerčne
dostupné
podložky.

Digitálne hračky, Pracujem s deťmi, L3B
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Bee-Bot a počítač
Bee-Bot neumožňuje rozšíriť svoju funkčnosť pomocou
špecialného softvéru. Softvérovy produkt Focus on Bee-Bot však
simuluje správanie hračky na obrazovke. Umožňuje pritom
prepínanie medzi pohľadmi z pozície nad podložkou či z pozície
samotnej hračky, čo uvítajú skôr učitelia starších detí.
Ako podklad pre virtuálnu hračku si môžeme vybrať niektorú
z komerčne dostupných podložiek. Softvér nám neposkytuje
nástroj pre pridanie vlastnej kresby ako mapy pre pohyb Bee-Bota.
Nevýhodou softvéru je tiež jeho čiastočná odlišnosť od reálnej
hračky, cena a dostupnosť len v anglickom jazyku. Naopak cennou je sada pomerne podrobne popísaných aktivít,
ktoré s deťmi môžeme realizovať v reálnych podmienkach alebo virtuálnom prostredí.
Softvér je absolútne nezávislý od fyzickej hračky, môžeme ho používať, aj keď hračku nemáme. Viac informácií
poskytuje stránka výrobcu softvéru www.focuseducational.com.

Užitočné rady pred hrou s programovateľnou hračkou
1. Pred hrou s hračkou skontrolujeme stav jej batérií.
2. Po akom povrchu sa bude hračka pohybovať? Hračka sa pohybuje
rovno a zatáča v pravom uhle po hladkom povrchu, s plstnatým
Tip
kobercom môžeme mať problémy. Najlepšie bude, ak hračku na
Pri
príprave
aktivity
sa
tomto povrchu vyskúšame.
nenechajme
obmedziť
3. Pri častom použití hračky oceníme priesvitnú plastovú podložku
priestorom našej triedy. Hračku
alebo fóliu s nakreslenou štvorcovou sieťou. Táto čiastočne
môžeme výborne použiť aj na
kompenzuje nerovnosti povrchu.
hladkom asfaltovom chodníku!
4. Aký je cieľ pripravovanej aktivity? Prečo sme sa rozhodli použiť
práve programovateľnú hračku?
Na nakreslenie štvorcovej siete
5. Prejdeme si kontrolný hárok. Ktoré z detí malo menej príležitostí
alebo iného prostredia pre hru
pre hru s hračkou? Kto je už veľmi pokročilý? Čo nového ponúkneme
využijeme detské farebné kriedy.
obom skupinám detí?
6. Všímajme si, ako deti používajú hračku vo voľnej hre. Predstavuje pilota či princeznú? Využime detské
príbehy na tvorbu nových aktivít.
Príklad z predškolskej triedy Žabky
Po aktivite Ostrov sme sa snažili podrobne zaznamenať schopnosti jednotlivých detí. Pri pohybe po ostrove sme raz
z núdze ako prekážky použili dopravné značky. Dvaja chlapci, s ktorými sme pracovali, sa okamžite chopili inciatívy
a ostrov sa onedlho zmenil na prekážkovú dráhu z kociek a dopravných značiek, medzi ktorými premávali ich dve
včely.

Mapujeme úspechy a omyly detí s Bee-Botom
Diskusia Hru s hračkou sme si vyskúšali v rôznych situáciách.
Akým spôsobom by sme zaznamenávali pokrok jednotlivých detí
v plánovaní cesty? Čím by sme charakterizovali jednotlivé štádiá
tohto pokroku?
Ak s Bee-Botom pracujeme dlhšie obdobie, môžeme si všimnúť
medzi deťmi isté rozdiely v spôsobe riešenia problémov.
Niektoré vyplývajú z rozdielnej účasti na aktivitách - deti, ktoré
často chýbajú, budú mať s hračkou menej skúseností, a teda
i menej príležitostí poopraviť si niektoré mylné predstavy. Staršie
deti si osvoja spôsob ovládania hračky rýchlejšie. V práci s deťmi
by sme si mali dať pozor na to, aby každé dieťa malo príležitosť
pravidelne sa hrať s hračkou a dostatok času pre nájdenie
vlastného spôsobu riešenia problémov.

Varovanie
Nie každý učiteľ zvládne manažment triedy pri
práci s hračkou. V ideálnej situácii budeme pri
organizovaných aktivitách spolupracovať dve
– jedna učiteľka pracuje s programovateľnou
hračkou, ďalšia sa venuje deťom pracujúcim
na iných aktivitách.
Britský učiteľ sa v [4] zveruje, prečo nemá
programovateľné hračky v triede: „Stále sa
ozýva to hrozné JA CHCEM ÍSŤ, JA CHCEM ÍSŤ
namiesto toho, aby sa dívali, čo nás to vlastne
učí.“

Digitálne hračky, Pracujem s deťmi,, LL3B
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Príklad z predškolskej triedy Žabky
Adam, ktorý úspešne používal včelu pri riešení zložitých úloh a sám si vyhľadával
al náročné problémy, si pri riešení
ťažkej úlohy presúva/otáča pri každom stlačení tlačidla včelu tak, aby jej poloha zodpovedala stlačeniu tlačidla
v postupnosti príkazov. Po vytvorení celej postupnosti príkazov premiestni včelu na pôvodnú
pôvodn pozíciu a víťazoslávne
stlačí GO.
Literatúra zaoberajúca sa použitím hračky B
Bee-Bot
Bot (pozri [1]) nám pri mapovaní pokroku detí odporúča sledovať
nasledujúce zručnosti:
1. Naprogramuj hračku Bee-Bot
Bot na pohyb o jeden krok dopredu.
2. Naprogramuj hračku Bee-Bot
Bot na pohyb niekoľko krokov dopredu v jednej postupnosti príkazov a stlač tlačidlo
GO.
3. Naprogramuj hračku Bee-Bot
Bot na pohyb niekoľko krokov dopredu a dozadu v jednej postupnosti príkazov a
stlač tlačidlo GO.
4. Naprogramuj hračku Bee-Bot
Bot tak, aby sa otočila vpravo alebo vľavo.
5. Naprogramuj hračku Bee-Bot
Bot na pohyb niekoľko krokov dopredu a dozadu, vrátane otáčania, a stlač tlačidlo
GO.
6. Použi príkaz PAUSE v postupnosti príkazov.
7. Napíš celý program na papier. Potom ho zadaj hračke a stlač tlačidlo GO.
8. Uprav program a podľa potreby ho prepíš.
V predškolskej triede Žabiek sa mnohé deti po štyroch aktivitách s hračkou nachádzali v štádiu 5.
Náš kontrolný hárok pre monitorovanie pokroku detí však môžeme rozšíriť aj o iné kompetencie, ktoré priamo
nesúvisia s hračkou – napríklad o prejavy prosociálneho správania.
Aktivita Pozrite si video o používaní
užívaní hračky v tejto predškolskej triede. Uvidíte na ňom niekoľko
nieko
detí. Vytvorte si
kontrolný hárok podľa nižšie uvedeného vzoru a zzaznamenajte,, aké zručnosti majú konkrétne deti. Video si podľa
potreby prehrajte viac ráz. Porovnajte navzájom svoje záznamy.

Kontrolný hárok – ukážka
Žofka
...vie ísť dopredu
...vie cúvať
...kombinuje dopredu a dozadu v jednej
postupnosti stláčania tlačidiel
...si dopredu počíta, o koľko krokov sa má
hračka pohnúť
...vie správne určiť, kde hračka zastaví
...vie použiť PAUSE na vhodnom mieste
...radí kamarátom
...je plachý, nezapája sa

Paťo
X
X

Dorka
X
X

X

X

Lukáš
X

X
X

X
X
X

Ako ďalej?
Zamyslime sa nad tým, akým spôsobom deti rozvíjajú svoje
schopnosti vytvárať plán cesty pre robota či počítačový program.
Pred použitím programovateľnej hračky sa mnohé z nich stretajú
s autíčkami či hračkami na ovládanie. Paralelne popri Bee
Bee-Botovi
ich môžeme budovať detskými softvérovými prostrediami
zameranými na túto tému. S Cirkusom šaša Tomáša sa napríklad
zoznámime v nasledujúcom bloku.
Na vyšších stupňoch vyučovania budú deti ro
rozvíjať svoju
schopnosť riešenia problémov a algoritmizácie pri tvorbe
programov v špeciálnych programovacích jazykoch.

X

X

Aktivita
Preskúmajme
ukážku
kontrolného hárku. Ktoré
z detí je v práci s hračkou
najpokročilejšie?
U ktorého dieťaťa sú údaje
v hárku
evidentne
neúplné?
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3. Digitálne hračky v našej triede
Programovateľná hračka Bee-Bot nie je jedinou digitálnou hračkou, ktorú môžeme začleniť do prostredia našej
triedy. Zahraničné dokumenty pre materskú školu a „škôlky“ bohaté na digitálne technológie odporúčajú i ďalšie typy
hračiek. Pozrime sa podrobnejšie na niektoré z nich a načrtnime si aktivity, ktoré môžeme s deťmi s ich využitím
realizovať1.

Hračky v rolovej hre
V zahraničných materských školách nie sú zvláštnosťou tzv. rolové kútiky, ktoré sú vždy
tematicky zariadené podľa aktivít, ktoré v danom období v triede prebiehajú (napr. obchod,
nemocnica, cestovná kancelária). V malom priestore kútika učiteľ nahromadí reálne predmety
súvisiace
s
danou
témou,
prípadne
hračky
imitujúce
realitu.
V dnešnom svete, v ktorom sú digitálne technológie prítomné v každej oblasti ľudského života,
budú digitálne technológie alebo ich napodobeniny určite tvoriť súčasť kútika.
Kent NGfL ponúka tieto a mnohé ďalšie námety na doplnenie rolového kútika:
Hračkárstvo
Vesmír
• Hračky na baterky
• Vysielačky
• Elektronická pokladňa
• Počítač/klávesnica
• Počítač/klávesnica
• Kontrolky na zapínanie a vypínanie
• Telefón/mobil
• Bzučiaky a svetlá
• Slúchadlá
• Slúchadlá
• Vysielačky
• Detektor kovov
• Automat na žuvačky
• Menič hlasu
Pošta
Pirátska loď
• Čítačka čiarového kódu
• Menič hlasu
• Pokladňa
• Kompas
• Počítač/klávesnica
• Detektor kovov
• Telefón, fax, mobil
• Digitálne váhy
• Prístroj na pečiatkovanie obálok
• Pasové fotografie
• Nástenka s kurzovým lístkom
Aktivita Vyberte si jednu z tém vášho školského vzdelávacieho programu a navrhnite obsah kútika pre rolovú hru
k tejto téme. Aké digitálne hračky by ste začlenili do jeho priestoru?
Škôlka XY vyu69va rolovy kutik pre temu Z takto>

1

V tejto kapitole vychádzame najmä z webových stránok uvedených v závere dokumentu, ďalej z príkladov zahraničných materských škôl a našej praxe.
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Magnetofón

Vysielačky

Detektor kovov
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Hudobné podložky

Digitálny mikroskop

Mikrofón

strana 12/14

Digitálne hračky, Pracujem s deťmi, L3B

strana 13/14

4. Návrh vlastnej aktivity s digitálnou hračkou
Zoznámili sme sa už s viacerými digitálnymi hračkami. Každá z nich je svojím spôsobom osobitá, no každú z nich
môžeme použiť na rozvoj rozličných kompetencií detí. Našou úlohou je teraz preukázať pochopenie tejto témy –
prípravou vlastnej aktivity pre digitálnu hračku. Môžeme si pritom zvoliť ľubovoľnú z hračiek, ktoré sme spoznali.
Na prípravu aktivity má naša skupina celú hodinu. Môžeme pritom použiť rôzne materiály či digitálne technológie –
obrázky si môžeme nakresliť alebo stiahnuť z internetu a vytlačiť. Popri materiálnej príprave však musíme oveľa
väčšiu pozornosť venovať otázkam motivácie, našim výučbovým cieľom a organizácii práce. Pomôcť pri príprave
aktivity nám môže nasledujúca šablóna. Do jej pravej časti doplňte údaje k vašej aktivite.
Názov aktivity
Dajte aktivite krátky, výstižný a pritom zaujímavý či
vtipný názov. Mal by byť zrozumiteľný aj pre rodičov detí
v prípade, že im raz túto aktivitu prezentujete na
otvorenej hodine.
Cieľ
Aké ciele predprimárneho vzdelávania napĺňate touto
aktivitou? Ako by ste presvedčili iné učiteľky, aby túto
aktivitu realizovali? Čím je hodnotná pre učenie sa?
Organizácia práce
Pre koľko detí je aktivita určená? Aké budú ich úlohy?
Budú mať rovnocenné úlohy alebo budú pracovať
odlišne? Ako sa budú striedať?
Čo potrebujeme
Popíšme materiálne vybavenie a požiadavky na digitálne
hračky.
Motivácia
Aký príbeh ponúkneme deťom? Akou hádankou či hrou
ich zaujmeme?
Priebeh aktivity
Podrobne popíšme, ako aktivitu pripravíme, ako by mala
prebehnúť a aký priestor pre reflexiu naučeného deťom
dáme v jej závere.
Rozšírenie alebo obmena aktivity
Môžeme aktivitu použiť viac ráz s malými obmenami?
Ako sa dá rozširovať?
Ilustračné obrázky
Sem vložíme náčrty alebo fotografie, ktorými zachytíme
celú aktivitu.

Posledných 15 minút si vyhraďme na prípravu prezentácie našej aktivity pre ostatné skupiny. Snažme sa im jasne
a zrozumiteľne ukázať, čo sme vymysleli a prečo si myslíme, že učenie sa takýmto spôsobom bude pre deti našej
triedy zmysluplné, bohaté a zároveň kvalitné a bezpečné.
Reflexia Čo sa nám na prezentovaných aktivitách páčilo alebo nepáčilo? Ako by sme dokázali vylepšiť na základe
aktivít ostatných skupín tú svoju?

Digitálne hračky, Pracujem s deťmi, L3B

Čo sme sa naučili
Poznáme niekoľko rôznorodých digitálnych hračiek, ktoré môžeme
použiť na rozvoj detského učenia sa – budovania prvých matematických
predstáv o počte a orientácii v priestore, poznávanie prírody i ľudských
výtvorov.
Do detailov sme sa zoznámili s programovateľnou hračkou Bee-Bot.
Našli sme viacero inšpirácií pre prácu s deťmi a zamysleli sme sa nad
tým, ako monitorovať pokrok detí a akými smermi ďalej rozvíjať ich
schopnosť plánovania a tvorby prvých programov.
Navrhli sme aktivitu, ktorú sa môžeme zahrať s deťmi a konkrétnou
digitálnou hračkou.
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Námet na diskusiu
Podeľme sa o vlastné skúsenosti
s digitálnymi hračkami. Aké typy
nájdeme v našej materskej škole?
Aké hračky nás zaujali svojimi
možnosťami
obohatiť
detské
skúsenosti? Pre aký vek detí by sme
ich použili a akým spôsobom?

Kde nájdeme viac
Viaceré námety pre tvorbu tohto materiálu sme čerpali z publikácií:
1. Kopelke, K. Making your classroom buzz with Bee-Bots: Ideas and Activities for the Early Phase. Queensland:
ICT
Learning
Innovation
Centre.
Dostupné
na
http://www.learningplace.com.au/uploads/documents/store/doc_669_2468_beebotguideA4v2.pdf
2. Lydon, A. Let's Go with Bee-Bot. Using your Bee-Bot across the curriculum. TTS. Group. Ltd., 2007. ISBN 9781-906213-78-7
3. Price, H. (ed.) The Really Useful Book of ICT in the Early Years. Abingdon: Routledge, 2009. ISBN 0-41543418-1
4. Siraj-Blatchford, I., Siraj-Blatchford, J. A guide to developing the ICT curriculum for early childhood education.
2nd Edition, Early Education, Trentham Books Ltd., 2006. ISBN 978-1-85856-300-8
5. Whittle, B., Jayne, H. ICT without PC. ICT with cameras, floor robots and more. Leamington Spa: Scholastic
Ltd., 2007. ISBN 978-0439-94555-4
Do pozornosti odporúčame najmä elektronický materiál [1]. Hoci je napísaný v angličtine, obsahuje inšpiratívne
obrázky ilustrujúce jednotlivé aktivity.
Za preskúmanie iste stojí i stránka ICT in the Early Years - http://foundation.e2bn.org/ V časti Gallery nájdeme
fotografie rôznych spôsobov použitia digitálnych hračiek ako aj spôsoby ich integrácie do priestoru triedy či
materskej
školy.
Vzdelávacia
organizácia
Kent
NGfL
ponúka
tiež
zaujímavé
námety
na
http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/content/earlyict/
V slovenčine nájdeme o Bee-Botovi nasledujúci článok obsahujúci pozorovania práce s deťmi:
6. Pekárová, J.: Programovateľné hračky a algoritmické myslenie predškolákov. In: DidInfo 2009. Banská
Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 54 - 57. ISBN 978-80-8083-720-4

Krátky príbeh na záver...
Osemročná Lia dostala na narodeniny plyšového medvedíka. Otáčala ho hore-dolu a potom sa opýtala: „Ako
funguje?“
„Myslím, že nefunguje“, odpovedala jej stará mama.
„Ak nefunguje, načo je?“
„Môžeš sa s ním hrať, môžeš ho uložiť do postieľky s tvojimi bábikami alebo si ho zobrať so sebou do školy.“
Lia ešte nebola celkom presvedčená:“ Ak ho niekde stlačím, bude pracovať?“
„Nemyslím, no skús to sama.“
Lia stláčala oči, nos, ústa a ruku (mala bábiku, ktorá hovorila, keď jej niekto stlačil ruku). “Nefunguje! Nechcem ho!“
„To ma mrzí, lebo mne sa ozaj páčil a bola by som rada, keby si si ho nechala. No ak sa ti nepáči, vezmem ho so
sebou domov.“
„Kúpiš mi ďalšieho?“
„Nemyslím si, neviem, kde kúpiť taký druh, o akom si hovorila.“
„Ale ja chcem presne takéhoto istého!“
„Teraz nerozumiem. Povedala si mi, že tohto nechceš, a zrazu chceš, aby som kúpila rovnakého medvedíka?“
„Áno, takého istého, čo funguje...“
Ilustračný príbeh zo stránky projektu DATEC http://www.datec.org.uk/

