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Učební pomůcka pro mnohostranné použití jak na ploše, tak pro práci na magnetické tabuli
ZAMĚŘENÍ: rozvíjení poznání, pozornost, předmatematické vzdělávání, logické myšlení,
slovní zásoba, barvy, tvary, pravolevá orientace, jemná motorika,
smyslové vnímání – hmatové vjemy, syntéza, analýza, třídění, tvoření
skupin, ale i HV, VV, podpora zdravé soutěživosti atd.
V sadě POSTAVY se navíc možnost použití rozšiřuje i na oblast TV – úkolem dětí je nejen poznat ve kterém bodě se stín liší od postavy – což vyžaduje velkou
dávku pozornosti a představivosti, ale i napodobit pohyb, předvést ho, což vede k plnění jednoho z aspektů školní zralosti a tím je orientace na vlastním těle.
Bonusem této učební pomůcky je, že děti mají možnost MANIPULACE S TVAREM.
Na rozdíl od pouhého spojování stínů čarami na papíře si zde dítě může předmět osahat a zafixovat si jeho tvar i hmatem, což je přesně to, co pomáhá dítěti při
získávání nových poznatků a hlavně jejich ukládání do paměti.
Pomůcka je určena pro práci s dětmi buď individuálně - pod vedením učitelky, nebo v menší skupince dětí u stolečku – forma hry, nebo při kolektivní činnosti –
magnetická tabule.
OBSAHUJE
9 souborů tvarově odlišných obrázků v různých barvách, které vždy tvoří logickou sadu.
		Soubor Předměty obsahuje obrázků 20. Obrázky tvoří logické dvojice.
		
Ke každému objektu patří jeho stínová verze.
U „nejobtížnější“ sady - „Postavy“ - má postava i její stín dvojí provedení
– jeden je vždy mírně odlišný, pro zvýšení obtížnosti úkolu.
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SADA HRNÍČKY

je rozpracována k počítání 1 – 10 v číselné řadě. Tečky jsou mírně vtlačené pod povrch, pro cvičení hmatového citu.

		

Předměty
Ovoce
Zelenina
Zvířátka domácí
Zvířátka volně žijící
Zvířátka ze ZOO
Dopravní prostředky
Hrníčky
Postavy

Lze použít jako pomůcka i ve školách pro zrakově postižené děti.
		
MOŽNOSTI POUŽITÍ...
		
seřaď hrníčky podle počtu teček, podle velikosti, podle obou těchto kritérií. Najdi hrníček, který logicky do řady nepatří a proč – (ouško na
		
opačnou stranu), najdi k hrníčkům adekvátní stín…atp. Se zakrytýma očima – poznávání teček podle hmatu, určování počtu, přiřazení stínu
		
k hrníčku podle hmatu
SADA PŘEDMĚTY
		

obsahuje: domeček, psí boudu, visací zámek, klíč, čepici, rukavičku, měsíc,hvězdičku, deštník, mráček, srdíčko, zvoneček, jehličnatý strom,
listnatý strom, hříbek, muchomůrku, čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. Ke každému tvaru patří stín.

SADA OVOCE

obsahuje: jahodu, jablko, švestku, pomeranč, banán, ořech, meloun, třešně, hrušku, hrozen vína. Ke každému tvaru patří stín.

SADA ZELENINA
obsahuje: mrkev, květák, cibuli, česnek, rajské jablko, okurek, papriku, kedluben, zelí, brambor. Ke každému tvaru patří stín.
		
SADA ZVÍŘATA DOMÁCÍ
obsahuje: koně, krávu, kozu, psa, kočku, prasátko, kachnu, husu, kohouta, slepičku. Ke každému tvaru patří stín.
SADA ZVÍŘATA VOLNĚ ŽIJÍCÍ

obsahuje: zajíce, veverku, bažanta, havrana, ježka, sovu, žábu, čápa, hlemýždě, myš.

SADA ZVÍŘATA ZE ZOO

obsahuje: slona, žirafu, zebru, lva, nosorožce, tygra, opici, želvu, hrocha, klokana. Ke každému tvaru patří stín.

SADA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
obsahuje: auto, nákladní auto, kamion, autobus, tramvaj, vlak, motorka, kolo, koloběžka, letadlo, loď, traktor, kombajn.
			
SADA POSTAVY
obsahuje: deset typů dětí ve dvou různých stupních pohybu, ke každé postavě patří stín – jeden je autentický, druhý má určitou odlišnost.
		
Základním úkolem dítěte je při individuální hře u stolečku najít ke každému obrázku jeho stín.
Dále děti pod dohledem učitelky pojmenovávají druhy, tvar, barvu, využití, apod.
Je možné tvořit skupiny, zařadit prvek, který sem z nějakého důvodu nepatří, určovat společné znaky, rytmizovat slova, určování hlásek atd.
Jedna z možností je umístění tvarů na mg. tabuli pro práci s kolektivem, mohou být využity i ve výtvarné výchově jako šablona, v hudební výchově jako hádanka
– dítě si vytáhne urč. obrázek a zazpívá odpovídající písničku (uč. předem zvolí vhodné obrázky)
Český výrobce učebních pomůcek
Děti mohou také tvořit dvojice a soutěžit, komu se podaří rychleji splnit zadaný úkol - (předpokladem je více sad).
Možnosti práce s těmito tvary jsou velmi rozmanité a každá kreativní učitelka si jistě najde další a další.
Přejeme vám hodně úspěchů a zábavy, ale hlavně dobré výsledky při hře s naší pomůckou.
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