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CKP Ústí nad Labem II 

MŠ MŠ Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, 

příspěvková organizace 

Jméno a příjmení učitelky, 

která činnost realizovala 

Bc. Markéta Zupková 

 

 

 

Název činnosti:  Robosvět – rozvoj digitální gramotnosti předškolních dětí 

 

 

Věk dětí / časová dotace 

/počet dětí při realizaci 

3- 6 let, činnosti zhruba 30 minut 

 15 dětí rozdělených na skupiny 

Dílčí vzdělávací cíle dle  

RVP PV + vzdělávací oblast  
● vytváření elementárního povědomí o širším technickém 

prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálé proměně 
(Dítě a svět) 

● osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě 
žije (Dítě a společnost) 

 

Očekávaný výstup v RVP PV   

+ vzdělávací oblast 

● mít povědomí o technickém prostředí (Dítě a svět) 

● zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 

představy pomocí různých výtvarných dovedností  

a technik (Dítě a společnost) 

 

Klíčová slova Robosvět 

 

Pomůcky: špagety a bonbóny Marshmallows , stavebnice Lego, kostky, Robotic, molitanové kostky, 

velké formáty papíru, tužky, fixy, pastelky.          

 

Popis činnosti - učitelka zahajuje činnost motivací v komunitním kruhu, děti si poslechnou čtenou 

pohádku TIO a robosvět. Následuje diskuse s dětmi, kdy učitelka otevřenými otázkami vede děti 

k rozvoji představivosti a fantazie. Děti určují pravidla, která by měla platit v tomto světě. Diskutují  

o nich a srovnávají je s pravidly ve své třídě. 
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Výtvarná skupinová činnost 

Následuje skupinová činnost dětí. Děti pracují s velkým archem papíru a snaží se ztvárnit domy, které 

by mohly být v robosvětě. Mají na výběr různé kreslící materiály, které mohou použít. 

 

 
 
 
 

 
Domy v robosvětě - kolektivní práce 
 
Na závěr aktivity učitelka popisným jazykem a otevřenými otázkami s dětmi zopakuje hlavní poznatky 
z přečtené povídky. Vede děti k zamyšlení, jak to v robosvětě vypadá, k čemu máme počítače, tablety 
a telefony. 
Poté děti zhodnotí palcem, zda se jim činnost líbí. Zda rozumí pojmu bezpečno, počítač, tablet  
a podobně. Pokud některé děti dají palec dolů, dají najevo, že pojmu nerozumí. Učitelka se spolu 
s dětmi vrátí k určitému pojmu a pokusí se s oporou ostatních dětí vše vysvětlit. 
 

Konstruktivní hra se stavebnicí 
Učitelka motivuje děti předchozí činností, kdy si povídaly o robosvětě, a vyzve děti k vytvoření jejich 
vlastního robosvěta. Děti se rozdělí do skupinek, učitelka dá dětem na výběr, jakou stavebnici ke 
stavbě použijí. Každá skupinka dětí si zvolí svou stavebnici pro stavbu robosvěta. 
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Při této činnosti děti aktivně spolupracují, plánují a domlouvají se, co přesně a jak budou stavět. Po 
skončení učitelka použije hromadný hlasovací systém k sebehodnocení dětí. Děti si zvolí podle pocitu 
jednoho ze tří smajlíků – červený, žlutý, zelený. Děti je před sebe pokládají v reakci na otázku - zelené 
(ano, stavba se mi líbí, jsem spokojený se svou prací), žluté (něco se mi nepodařilo a příště bych to 
udělal jinak), červené (vůbec se mi to nepovedlo, nebavilo mě to). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Konstruktivní hra se stavebnicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budování robosvěta 

Pravidla v robosvětě 

Učitelka připomene pravidla, která děti vymyslely v rámci komunitního kruhu. Každé dítě řeklo jedno 

pravidlo, poté děti zakreslí do obrázků s robosvětem vybraná pravidla, na kterých shodnou. Výstupy 



Projekt Formativní hodnocení v MŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128                          

                                                                                                                                                                                                                         

 

dají před sebe na kruh a diskutují nad celou prací. Děti se snaží spolupracovat a komunikovat během 

činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pravidla a závěrečné sebehodnocení 

Závěrečná reflexe 

Na závěr celé aktivity učitelka zhodnotí popisným jazykem veškeré činnosti a pomocí barevných 

kostek a závěrečných otázek vede děti k sebehodnocení. Děti mají na výběr tři kostky, které 

představují princip semaforu – červená kostka, oranžová kostka a zelená kostka. Byly použity otázky, 

které již proběhly doplněné o konečné hodnocení ve smyslu, jak se děti při činnosti cítily, zda se jim 

dobře pracovalo ve skupince, zdali byly spokojeny s výsledkem práce, jestli měly dostatek materiálu  

k tvoření, zda měly dostatek času. Pro mladší děti bylo zhodnocení pocitů náročnější a hodnocení 

nebylo úplně odpovídající, protože kopírovaly vyjádření starších dětí, proto bylo potřeba na závěr 

provést zhodnocení celé akce ještě popisným jazykem. 

 

Zkušenosti z realizace činnosti 

Zvolila jsem příběh, který děti zaujal, a na jeho základě jsem s dětmi připravila činnosti, které 

prohloubily podvědomí o pojmu a bezpečí, rozvíjely fantazii a představivost dětí a také zručnost  

a jemnou motoriku při manipulaci s různými druhy stavebnic. Do činností jsem se snažila zapojit  

i mladší děti, pro které bylo pochopení cíle náročnější. Snažila jsem se proto skupinky dětí rozdělit 

tak, aby v každé bylo i několik starších dětí, které mohly mladším pomoci. 

 

Komentář k hodnocení a sebehodnocení 

Po dílčí aktivitě se snažíme vést děti k sebehodnocení a provádíme reflexi činnosti. Nejčastěji 

používáme hromadný hlasovací systém, který je pro děti nejjednodušší a rády ho používají. Tento 

systém se snažíme používat při sebehodnocení v různých obměnách, jak je vidět při popisu 
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jednotlivých činností - pomocí palce ruky, barevných kostek, barevných smajlíků a jiných pomůcek. 

Často používáme zpětnou vazbu popisným jazykem a otevřenými otázkami vedeme děti 

k sebehodnocení. 

 

 

 

Zdroje:   

 

Wiliam D., Leahyová, S.: Zavádění formativního hodnocení. Edulab. Praha 2016 

Všechny použité fotografie jsou dílem autorky. 

 


