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Hrajeme si jako včelky 
Digitální gramotnost pro předškolní vzdělávání. 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. a RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. 

 

Robotické hračky jsou jednou z atraktivních 

pomůcek pro rozvoj předškoláků. Příkladem 

jsou robotické včelky BeeBot, se kterými si 

děti rády hrají a mimoděk při tom rozvíjejí 

své schopnosti. Pohyb robotické včelky se 

ovládá – „programuje“ - po krocích 

směrovými tlačítky umístěnými na zádech 

hračky. Cílem většiny her je naprogramovat 

včelku tak, aby se dostala na předem 

určenou pozici na herním plánu sestaveném 

ze čtvercových polí. Jeden programový krok znamená obvykle posun o jedno pole. Cílová 

pole jsou označena různými symboly, geometrickými tvary, písmeny, číslicemi. Dítě musí 

cílové pole správně rozpoznat (např. červený trojúhelník, počáteční písmeno svého jména 

apod.) a vymyslet správný postup (program), pomocí kterého se včelka na cílové pole 

dostane (tj. určit a nastavit správný počet kroků podél cesty). Odměnou je dětem to, že 

včelky (stroje) jejich příkazy splní a dorazí do určeného cíle. Jako každý program, lze i 

program u včelky editovat, opravovat a zdokonalovat tak, aby byl lepší, resp. lépe splňoval 

zadání cesty (např. počet kroků). 

Vazba na RVP: Hra s BeeBoty je jednou z možností rozvoje dítěte v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem předškolního vzdělávání, jmenovitě dítě  

● soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů (kompetence k učení), 

● řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

(na základě nápodoby či opakováním), náročnější s oporou a pomocí dospělého, 

● řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací a 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost, 

● užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích, 

● zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti, 

● rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; 

dokáže mezi nimi volit (kompetence k řešení problémů). 

● dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) (komunikativní 

kompetence). 

● se učí své činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, 
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● odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem (činnostní kompetence). 

Určeno dětem ve věku od cca 5 let po ukončení předškolního vzdělávání. 

 

Časová dotace:  

● 1 hodina pro děti (praktické činnosti ve dvojicích, případně ve skupinách), 

● 1 hodina pro učitelky (teorie, metodika, příklady úloh, praktické cvičení). 

 

Pomůcky z fondů IKAP: 

● Sada robotických hraček BeeBot (12 ks), hrací podložky, karty se symboly. 

 

Vybavení učeben: 

● Datový projektor v učebně vyhrazené pro seminář pro učitele, optimálně WiFi 

připojení k internetu (školní správce sítě sdělí údaje pro připojení), volitelně 

prezentační počítač. Prezentované materiály má lektor na přenosném médiu (USB 

flash disk), v cloudu a standardně si vozí prezentační notebook. 

● V učebně pro žáky volný hrací prostor na zemi, alespoň cca 2 x 2 m pro každou 

dvojici žáků, optimálně s omyvatelnou podlahovou krytinou (linoleum, parkety) – žáci 

provádějí úkoly s BeeBoty na herních plánech (podložkách) položených na podlaze. 

 

 

Termíny: 

● Čtvrtek, celkem cca 150 minut včetně přestávek v dopoledním nebo odpoledním 

bloku, dle časového rozvrhu mateřské školy. V regionu ORP lze při dobré 

dostupnosti realizovat v jednom dni dvě akce v různých mateřských školách. 

Prezentace: zde. 

 

 

Informace organizačního charakteru pro vnitřní potřebu projektu: 

Garant/lektor akce: RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D., tel. 723639133 

lektor/náhradník: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 

https://docs.google.com/presentation/d/1mAqUDHdpJKo59QFMVJOmxumixdUY_fr4e_NcKcNM4lg/edit?usp=sharing

