
Tento materiál obsahuje interní informace a fotografie 

 a není určený k veřejnému užití. 

 

Metodika MTU je chráněna užitným vzorem č.28123. 

 

 

 

 

ÚVOD  

 

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá 

technická univerzita jsme ve spolupráci s IT experty vytvořili metodiky a 

podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách a 

základních školách, DIGI bez DIGI.  

Důraz klademe na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), 

na koberci, formou hry a prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme zajímavé 

pomůcky jako např. programovatelného dřevěného robota Cubetto.  

DIGI bez DIGI ve své plné podobě umožní pedagogům uceleně, názorně a 

jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku vstoupit do 

světa ICT (informačních a komunikačních technologií).  

  

Přednosti vzdělávacího programu DIGI bez DIGI: 

 

+ Názorně a jednoduše o tématech z digitálního světa 

+ Spolupráce na lekcích s ICT odborníky i pedagogy  

+ Formou hry a prožitkem 

+ Se zkušeným lektorem, přímo ve třídě školy 

+ Bez použití tabletů a počítačů 

+ S originálními pomůckami jako je dřevěný programovatelný robot Cubetto 

+ Slouží také jako prevence neuváženého používání digitálních technologií 
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DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST : DIGI BEZ DIGI  

V dnešní době jsou děti vystavovány ve velké míře používání tabletů, telefonů a dalších elektronických 

zařízeních. Ve velmi raném věku se stávají běžnými uživateli digitálních technologií a přicházejí o 

přirozenou zvídavost, jak tento digitální svět kolem nich funguje. Ani pro pedagogy není mnohdy 

snadné rychle nastupujícímu digitálnímu světu rozumět. Digitální kompetence pedagogických 

pracovníků zaostávají za potřebami současného světa, učitelé se mnohdy bojí technologie používat.  

Vzdělávání pedagogů v digitálních kompetencích má poskytnout pedagogům MŠ a nižších ročníků ZŠ 

takové digitální znalosti a kompetence, které jim umožní představit dětem digitální svět a naučí je, jak 

toto složité téma předškolním dětem názorně a jednoduše představit a zapojit do každodenní činnosti. 

Umožní jim zefektivnit komunikaci s rodiči i v rámci profesní komunity. A v neposlední řadě je zbaví 

strachu z digitálního světa.   

Už pedagogové v MŠ by měli být schopni nabídnout dětem vysvětlení a pochopení základních principů 

fungování digitálního světa.  Pedagogové v MŠ doposud nepocítili žádnou potřebu se tomuto tématu 

věnovat. Jsou si ovšem vědomi toho, že situace se mění a i v oblastech využívání digitálních technologií 

na ně začínají být kladeny nároky.  

Digitální technologie se rychle rozvíjejí, mění a využívají se téměř všude. Je potřeba se umět rychle 

přizpůsobovat a učit se, jak s nimi pracovat.  

METODIKA: DIGI BEZ DIGI  

Přímo ve třídě 6 praktických lekcí digitální gramotnosti vedených zkušeným lektorem. 

NÁPLŇ PROGRAMU – 6 LEKCÍ 

Originální vzdělávací program Malá digitální univerzita pro MŠ a I. stupeň ZŠ nabízí komplet 6 lekcí: 

                                                                                                      

 

1. Malý datový expert 

Přenos dat, šíření signálu, co je to 

vysílač/přijímač a datové centrum  
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2. Co je to internet? 

Co je to internetová síť, jaké 

informace na internetu najdeme, ne 

všechny informace jsou na internetu 

pravdivé, sdílení osobních informací 

a fotek na internetu 

3. Malý IT expert 

Z čeho se skládá počítač, robot a jak 

lidem usnadňuje práci, orientace na 

čtvercové síti, určování souřadnic 

4. Malý programátor I – seznámení s 

robotem 

Kdo je to programátor, představení 

robota Cubetto, seznámení se 

s prvními příkazy pro robota 



 
 
 

  

 

 4 

Malá technika z.ú. 
Ruská 1118/1 
251 01 Říčany 
ID datové schránky: p74qhr7 

IČ:  03647854 
tel:  +420 739 658 475 
e-mail:  info@mtuni.cz  
www: www.mtuni.cz 

                                                                    

 

 

 

 

 

Každá hodina má jasnou strukturu.  Je rozdělena do úseků, během nichž se děti účastní herních aktivit 

vztažených k tématu –  vše formou her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi, robotickými hračkami, 

včetně dřevěného robota Cubetto. Děti pracují samostatně, ale také ve skupině, v hodině používáme 

reflexi i sebereflexi a prokládáme náročnější aktivity jednoduššími. Vyvrcholením hodiny je volné hraní 

s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení, které je pro děti 

odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. 

Program je v souladu s RVP a byl vytvořen ve spolupráci IT expertů s pedagogy, otestován v MŠ i ZŠ.  

 

 

V případě dotazů, prosím kontaktujete BARBORU VÍTOVOU tel: 773 552 225 

 

 

 

5. Malý programátor II – robot krmí 

psa 

Sbírání a řazení vstupních 

informací, tvoření programu pro 

robota, jednoduchý zápis 

6. Malý programátor III – narozeniny 

s roboty 

Tvoření programu a vkládání 

podmínek, základy programování, 

příprava narozenin za pomoci 

robotů  


