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http://drive.google.com/file/d/14JREA_k2TPp4M-Du9AtNZ0BAAIqyHHWQ/view
http://drive.google.com/file/d/14JREA_k2TPp4M-Du9AtNZ0BAAIqyHHWQ/view






Housenka Code-a-Pillar

Housenka Code-a-Pillar chce učit základní principy 

programování už ty nejmenší děti od tří let. Namísto psaní 

kódu na to jde ale jinak. Příkazy jsou totiž samotné dílky 

housenky. Jeden dílek dá housence povel, aby se šourala 

vpřed, druhý zabočí doleva a tak dále. Program housenky 

tedy tvoří její samotné tělo.

http://https/www.fisher-price.com/en_CA/brands/think-and-learn/products/Think-and-Learn-Code-a-Pillar


pozitiva

● viditelnost okamžité 

akce - reakce

● postupná příprava 

● jednoduchá obsluha

● přirozenost



Bee-Bot

Programovatelná robotická hračka, která rozvíjí

● logické myšlení

● prostorovou představivost

● plánování

● předmatematické dovednosti

● je to vhodný nástroj pro výuku základů 

programování, informatiky a matematiky.





pozitiva

● snadná příprava 

podložek

● jednoduchá obsluha

● dlouhá výdrž 

● začlenitelnost do 

všech předmětů

● široké využití u 

všech věkových 

skupin

● přesný rozměr kroku



Ozobot
Programovatelným robůtkem nejen pro děti, který se těší velké popularitě, je 

kulatý Ozobot. K dispozici je v jednodušší verzi Bit a mocnější Evo a po spárování 

s ovládací aplikací můžete sestavit celý sled instrukcí opět v blokovém formátu.

● programujeme pomocí barevných kódů

● pro pokročilejší - bloková prostředí vycházející z principů 

SCRATCH

● velká inspirativní podpora - Pinterest, Ozoblockly.com, 

různí učitelé

inspirace

Ozobot ve výuce – robůtci s českým <3

https://ozobot.com/
https://ozobot.com/products/ozobot-bit
https://ozobot.com/products/ozobot-evo
https://portal.ozobot.com/lessons
http://ozobot.sandofky.cz/








pozitiva

● snadná obsluha

● jednoduchý kódovací jazyk

● malý rozměr

● nízký náklad

● využitelnost napříč 

předměty a věkovými 

skupinami

● dvě rozhraní programování

● pedagogická podpora

NEGATIVA

● nepřenot

● nejasnost kroků

● krátká výdrž



Ollie Sphero

Své programy můžete opět sestavovat z funkčních bloků po 

vzoru Scratch.

● plánování pohybu kresbou

● Javascript

● mnoho grafů

Sphero tedy roste se znalostmi svého majitele a zabaví i 

dospělé.





pozitiva

● odolnost - možný 

outdoor

● výdrž

● množství 

programovacích 

prostředí

● použitelnost napříč 

předměty a věkovými 

skupinami

● pedagogická 

podpora



Dash a Dot
Dash je chytrý robot, který dokáže interaktivně reagovat na své okolí, nebo se 

přesně řídit vámi zadanými příkazy. Umožňuje tak už předškolním dětem 

zábavnou a hravou formou získat zkušenosti se základy programování a navíc 

rozvíjí jejích logické myšlení.

● blokové programování 

● WONDER

● GO

● BLOCKLY

● XYLO





pozitiva

● roztomilost

● dlouhá výdrž

● snadná obsluha

● množství doplňků

● využitelnost napříč 

předměty a věkovými 

skupinami

http://drive.google.com/file/d/1H6LkauKrI4LnmUnaxBuDYbCSGvcCHSFR/view
http://drive.google.com/file/d/1H6LkauKrI4LnmUnaxBuDYbCSGvcCHSFR/view


Micro:bit

Dalším mikropočítačem, který můžete naprogramovat v 

blokovém Scratchi a ti pokročilejší i v Pythonu, je britský 

Micro:bit. Prototypovací destička slaví v posledních dvou 

letech úspěch jako skvělá učební pomůcka a je to takové 

Arduino pro nejmenší a začínající programátory.

https://microbit.org/




pozitiva

● pedagogická 

podpora

● ukázka “surového” 

programování

● množství doplňků

● využitelnost napříč 

předměty





Edukační stavebnice Lego



DĚKUJI ZA POZORNOST

jana.grzychová@zsludgerovice.cz


