


Odborná metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního 
obsahu a interaktivních metod byla zpracována s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání. Školka 
hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů 
Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a Angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s běžně dostupnými učebními 
pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi. V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační činnosti zaměřené 
na rozvíjení poznání na téma LÉTO. Publikace napomáhá pedagogům hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup 
do základní školy.

DIGITÁLNÍ EDUKAČNÍ OBSAH PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KROK ZA KROKEM – je zaměřený na komplexní rozvoj klíčových kompetencí dětí od 3 let věku, včetně dětí se speciálními 
výchovně-vzdělávacími potřebami. Obsahuje množství interaktivních digitálních aktivit a doplňkových materiálů vhodných pro 
tisk a další práci po vypnutí počítače. Obsah je rozdělený do jedenácti kategorií podle jednotlivých oblastí vnímání. Každá oblast 
je dále rozdělená na roční období: jaro, léto, podzim, zima.

HRAVÁ SLOVÍČKA – klade důraz na procesy spojené s osvojováním jazyka. Tento digitální edukační obsah umožňuje pedago-
govi u dětí správně rozvíjet jazykové kompetence a podporovat verbalizaci myšlenek. Prostřednictvím aktivní práce s materiály 
a správného řečového vzoru pedagoga je možné také předcházet poruchám řeči, případně diagnostikovat už existující poruchy 
a reedukovat je. Digitální edukační obsah podporuje také rozvoj sociálních kompetencí, audio-vizuálně-motorické koordinace, 
prostorového vnímání a fonematického sluchu. Mnohé aktivity mohou být použité jako společenské hry podporující tvořivé myš-
lení a manuální dovednosti dítěte. Součástí jsou také pracovní listy, omalovánky a další materiály. Pracovní listy lze použít jako 
prvek spolupráce mezi učitelem a rodičem dítěte.

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU – je určený všem, kteří se zabývají vývojem dítěte v předškolním věku anebo s dětmi předškolního věku 
pracují. Příprava na školu je rozdělena do dvou částí. V první části se nacházejí diagnostické listy, na základě kterých pedagog 
hodnotí, zda dítě splňuje jednotlivá kritéria vybrané oblasti vývoje. Po diagnostice má pedagog, v druhé části, k dispozici množství 
rozvíjejících interaktivních aktivit rozdělených do těchto kategorií: 1. Rozvoj řeči, 2. Rozvoj motoriky, 3. Rozvoj zrakového vnímání, 
4. Rozvoj matematické gramotnosti. Součástí je také didaktický materiál vhodný pro tisk a další práci.

ANGLIČTINA NICOLE AND TOMMY – je poutavý digitální obsah zaměřený na budování anglické slovní zásoby pro děti od 4 let. 
Atraktivním způsobem pomáhá při učení základních slovíček a nejčastěji používaných frází z oblastí jako rodina, domov, škola, 
hračky nebo zvířata. Instrukce ke cvičením jsou namluvené v češtině, aby jim děti rozuměly. Připraveno je 20 tematických okruhů, 
260 interaktivních aktivit na procvičování slovní zásoby, 400 slovíček s animovanými obrázky, motivační systém a 4 jazykové hry. 
To vše garantuje, že se děti při učení angličtiny budou skvěle bavit.


