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METODICKÝ MATERIÁL K POMŮCKÁM 

ZAPŮJČENÝM SDRUŽENÁM PRO ROZVOJ REGIONU NAD ORLICÍ O.P.S. 

 

Jsme malotřídní škola s 5 ročníky ve 2 třídách. Nižší počet žáků nám umožňuje individuální přístup. 

Zapůjčené pomůcky jsme vybírali v souladu s koncepcí naší školy, při výuce se snažíme maximálně 

využívat činnostní a kooperativní učení, klademe důraz na spolupráci a práci ve skupinách. Zapůjčené 

pomůcky maximálně vyhovují námi preferovanému stylu výuky. Jsou u nás často využívané a u žáků 

jsou velmi oblíbené. 

 

 

Seznam dlouhodobě zapůjčených pomůcek: 

 

 Bee - Bot 6ks s dobíjecí dokovací stanicí 

 Bee - Bot / Blue-Bot radlice 

 Bee - Bot podložka Ostrov - Hrací podložka s motivem ostrova 

 Bee - Bot podložka Abeceda - Hrací podložka s motivem abecedy 

 Bee - Bot podložka Park - Hrací podložka s motivem parku 

 Počítáme do 1000 - Ucelený soubor aktivit a her do hodin matematiky 

 Dětský multifunkční didaktický koberec – český jazyk 

 Vyjmenovaná slova – PDF 

 Mediální výchova 5. ročník 

 Mediální výchova 4. ročník 

 

  



Dětský multifunkční didaktický koberec + Tematické výukové karty 

Je to kreativní propojení didakticky zpracovaného koberce (natištěné obrázky, čísla, písmena podle 

promyšleného návrhu s pedagogickým záměrem) a kartiček na přiřazování k symbolům na koberci. 

 

Výhody: 

Velká variabilita využití koberce i výukových karet. 

Kartičky jsou velmi kvalitně zpracované. 

 

Nevýhody:  

Kvalita a rozměr koberce rozhodně neodpovídá ceně. 

Koberec je určen pro 1. třídu, špatně se hledá uplatnění ve vyšších ročnících.  

 

Náměty k využití: 

Dětem náhodně rozdáme karty a přikládají je k počátečnímu / poslednímu písmenu daného slova. 

Děti hází kostkou na koberec. Dle písmena, na které dopadne kostka, tvoří / zapisují slovo (s daným 
počtem slabik, podle tematického okruhu, daný slovní druh, s požadovaným i/y apod.). 

Obrázky zvířat slouží k procvičení „zvířecích rodin“. 

Obrázky, které děti přikládají k abecedě, se mohou využít také k různému tematickému 
řazení. Mohou např. hledat zvířata v lese, na louce, domácí zvířata, rostliny na poli, na zahradě, 
určovat co je ovoce a co je zelenina a mnoho dalšího. 

Procvičování 

před / za ; hned před / hned vzad ; vpředu / vzadu ; orientace v řadách a sloupcích (co je ve druhé 
řadě, ve třetím sloupci?) 

 

 

  



Vyjmenovaná slova 

Balíček nabízí procvičování prostřednictvím pracovních listů s řešením, kartiček k procvičení i/y, 

problémové dvojice slov, vysvětlení některých významů slov, plakátu na zeď, deskových her, dobble, 

kvarteta a černého Petra. 

Sada obsahuje: 

Dobble B – 13 karet, Dobble M – 13 karet, Dobble L – 13 karet, Dobble B, L, M – 31 karet, Dobble P – 

13 karet, Dobble S – 13 karet, Dobble V, Z – 13 karet, Chytáky – Dej si Pozor – Komplet vyjmenovaná 

slova B, L, M, P, S, V, Z, Kolíčkovaná nebo doplňovačka – 300 kartiček k procvičení i/í a y/ý, Kvarteto – 

Černý Petr – 32 karet k dotvoření, Kompletní přehled vyjmenovaných slov máte stále před sebou na 

stole – Plakátek, Rozlišování dvojic u vyjmenovaných slov – 68 černobílých obrázkových kartiček, 

Barevná vyjmenovaná slova určená k rozstříhání – B, L, M, S, P, S, V, Z, Vysvětlení významu některých 

slov – 60 kartiček, Obrázková vyjmenovaná slova – Lepíme do šablon Y, I – 68 obrázků 

 

Výhody: 

Sada velmi dobře zapadá do stylu činnostního učení, které je velmi vhodné zejména v malotřídních 

školách. 

Děti si osvojují vyjmenovaná slova nenásilnou cestou. 

Jsou ušetřeny nudného memorování. 

V průběhu her dochází k intuitivnímu procvičování a upevňování vědomostí. 

Sada je kompletní, ucelená, dobře seřazená, má kompletní metodiku a návody. 

 

Nevýhody: 

Cena sady neodpovídá obsahu - velká část materiálů se musí vytisknout, vystříhat a zalaminovat, čímž 

se sada ještě prodraží a věnujete jí tím spoustu času navíc. 

Hry v sadě nejsou původní, žádná z nich není inovativní a originální. 

Všechny materiály se dají sehnat na internetu výrazně levněji nebo zcela zdarma. 

 

 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Lucie Zajíčková, ZŠ Olešnice 
  



 
 


