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Tvorba metodických materiál ů pro pedagogy, soubor 
pracovních list ů pro d ěti 

Klíčová aktivita č. 04 
 
V rámci projektu bude zpracována metodika pro pedagogy mateřské školy. Metodiku vytvoří 
vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť. Metodika bude shrnovat zkušenosti a poznatky, jak  
pracovat s dětmi novými metodami výuky, pomocí nových pracovních listů. Měla by 
napomáhat při přípravě pedagoga na práci v hodině s ICT technikou. Materiál bude tematicky 
rozdělen na práci s dětmi 2. ročníku mateřské školy a na práci s dětmi 3. ročníku mateřské 
školy. Metodika bude tištěna dodavatelsky pro všechny pedagogy mateřské školy. V období 
projektu dojde k ověřování metodiky. Po ukončení  bude nabídnuta i k využití ostatním MŠ, 
které pracují s ICT technikou, hlavně MŠ, se kterými bude navázána spolupráce při 
uskutečnění exkurzí.  
Zároveň v projektu budou vytvořeny soubory pracovních listů pro děti, a to zvlášť pro děti 2. 
ročníku mateřské školy a zvlášť pro děti 3. ročníku mateřské školy.  
Pracovní listy budou sloužit v době výukových hodin hlavně v tzv. pracovní části hodiny, 
která následuje po vizuální části hodiny (po práci s výukovým programem DysEdice).  
S výsledky práce dětí prostřednictvím souboru pracovních budou seznámeni i rodiče dětí. 
Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity je vytvořená metodika pro práci s dětmi, i s dětmi se SVP, 
tematicky rozčleněná pro: 
1) 2. ročník MŠ – děti, které v příslušném školním roce dovrší  5 let 
2) 3. ročník MŠ – děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let a dále pak 
Soubor pracovních listů pro  
1) věkovou kategorii – 2. ročník MŠ 
2) věkovou kategorii – 3. ročník MŠ 
Celkem vytištěno 1000 ks souborů pracovních listů na období trvání projektu . 
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