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Učíme se s čarodějem – práce d ěti s interaktivní tabulí 

Klíčová aktivita č. 06 
 
Tato aktivita je nazvána „Učíme se s čarodějem“ podle ústřední postavičky vzdělávacích 
programů řady DysEdice. Jedná se o programy Soví bludiště, Soví kostky, Soví galerie a Soví 
čaroděj.  Důležitým momentem všech těchto programů je práce s chybou. Každá odpověď 
dítěte je vyhodnocena, za každým splněným úkolem je zpětná vazba, která informuje o kvalitě 
výkonu. Programy disponují velkou zásobou slov, obrázků a animací, což přináší pro dítě 
vždy nové podněty, nedochází k opakování stejného úkolu. 
Programy se skládají z tréninku, kde dítě získá potřebné dovednosti a ze hry, kde využívá 
natrénovaných dovedností. Výsledky hry lze vytisknout, mezi hráči porovnat, porovnávat 
výkon dítěte před a po nácviku.  
V hodinách „Učíme se s čarodějem“ bude po vizuální části výuky – pomocí ICT technologií 
následovat pracovní část hodiny – kdy děti budou aktivně pracovat s nově vytvořenými 
pracovními listy. 
Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této aktivity je vytváření inkluzívního prostředí v mateřské škole. Možnost využití 
ICT při každodenní práci s cílovou skupinou, nastavení podnětů, úkolů pro děti bez 
rozlišování úrovně jednotlivců. Zvládnutí výukových úkolů formou hry, která umožňuje 
rozvoj jednotlivce. Dítě musí mít pocit, že zadání, které má vyřešit je pro něho zvládnutelné. 
Dítě při plnění úkolů okamžitě získá odměnu a zároveň i podnět ke zvládnutí vyšší úrovně 
úkolů. Přínosem musí být poznání radosti z úspěchu pro každé dítě. Za každý drobný úspěch 
přijde pochvala.  Soustavnou prací,  zvyšováním  náročností lze dosáhnout rozvoje všech dětí,  
i dětí se SVP. U dětí se SVP by využití těchto výukových metod mělo napomáhat odstranit 
jejich specifické vývojové poruchy učení, rozvíjet řeč, zrakové a sluchové vnímání, jemnou 
motoriku, koordinaci pohybů, postřeh, prostorovou orientaci, představivost i tvořivost. 
Tato aktivita předpokládá účast cca 450 dětí  z celkového počtu všech dětí mateřské školy 
v rámci jednoho školního roku, tedy všechny děti kromě nejmladších - 1. ročníku.  Během 
dvouletého projektu dojde k přirozené obměně dětí. Aktivitě je v rámci projektu věnováno 
810 hodin  (není počítána realizace projektu v době hlavních prázdnin).  
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