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Kroužek robotiky v MŠ/ZŠ Montessori  
A N O T A C E  V Z D Ě L Á V A C Í  A K T I V I T Y  
 

 

O co přesně půjde? 

Vaše děti se budou 1x týdně v našem kroužku věnovat hravým a tvořivým aktivitám s cílem rozvoje 
algoritmického a informatického myšlení. K tomu využíváme nejen schopností našich 
kvalifikovaných lektorů, ale také řady nejmodernějších pomůcek, které nám dávají takřka 
neomezené možnosti ve výuce.  

Základní verze pro menší děti počítá se zapojením robotických pomůcek Beebot a Ozobot EVO, 
popř. s výukou pomocí iPadů.  

S Beeboty se děti naučí základním krokům po čtvercové síti.  
https://youtu.be/rSKyJVHcuYs   
Ozobotům mohou malovat speciální dráhy fixem a zde využívat i kreslené kódy k ovládání robotů. 

V pokročilejší fázi lze Ozobot spojit s iPadem a zde symboly, kresbou nebo textově robota 
naprogramovat. Umíme ovládat jeho pohyb, zvuky, barvy, nastavovat automatizaci, reakci na čidla a 
senzory nebo využít opakování kroků. 
https://youtu.be/zV53jqB6DeA  

Pro starší nebo zkušenější děti využíváme opět iPady a k nim připojené robotické pomůcky Ozobot 
a Sphero Ball. 

O Ozobotech už jsme psali, tito roboti nabízí obrovskou škálu aktivit a jsou tak vhodné pro širokou 
věkovou skupinu dětí. Některé úlohy jsou velmi pokročilé a dokážou zabavit i zkušené žáky. 

Sphero Ball jsou roboti ve tvaru kuličky. Ta se umí pohybovat, svítit, reagovat na podněty a 
podobně jako Ozobota ji lze v iPadu naprogramovat. Od nejjednodušších kódů až po velmi 
pokročilé aktivity.  
https://youtu.be/56804i1-hFw  

 

Jaký je vzdělávací rozsah této aktivity? 

Veškeré činnosti realizované v tomto kroužku, s výjimkou činností motivačních, směřují 
k primárnímu vzdělávacímu cíli rozvoje algoritmického a informatického myšlení. Tuto dovednost je 
nutné u dětí rozvíjet z mnoha praktických důvodů. Nejedná se o to, naučit děti programovat. 
Osvojený způsob myšlení pomáhá v každodenních situacích i v budoucím studiu a profesním 
uplatnění napříč obory. Děti umí analyzovat problémy, rozložit na dílčí části nebo naopak prvky se 
shodnými znaky skládat do celků, hledat vhodná řešení problémů, ověřovat různé cesty k cíli a 
finálně ověřovat úspěšnost stanoveného postupu. 

Důležitost tohoto způsobu vzdělávání už si uvědomuje také MŠMT, které svou  
revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (leden 2021)  
stanovuje do nejp. tří let výuku algoritmizace a programování povinně  
do školní výuky zavést. 
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Více se dočtete např. zde https://imysleni.cz/informaticke-mysleni/imysleni-faq 
 

Pro koho je kroužek určený? 

Pro děti navštěvující základní nebo mateřskou školu Montessori Ostrava. Ideální věk je od 5 let,  
ale umíme vymyslet speciálně uzpůsobený program i menším dětem. 

 
 

 

 

Tip: Po kliknutí na červené odkazy se 
přehraje ilustrační video, pro vaši lepší 
představu. Posledním odkazem se dostanete 
k odbornému článku na webové stránce. 
 


