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MOY TOY pomáha deťom rozvíjať jemnú motoriku, sociálne zručnosti v ko-
munikácii s ďalšími účastníkmi hry, technické myslenie a aj dopravnú výcho-
vu v súpravách Veľká rodina a Polícia. Tie sú doplnené o fóliu s dopravným 
ihriskom , značkami a semaformi. Okrem nich sú v ponuke aj súpravy Do-
prava, Stavba, Hasiči a záchranári, Letisko, Lode a Malá rodina. Každá súpra-
va obsahuje dve až štyri základné hračky a  tie dovoľujú postaviť 15 až 40 
rôznych vozidiel. Pri hre sa rôzne tvarované drevené dielce spájajú kolíkmi 
za pomoci dreveného kladivka a  rozoberajú dreveným vyrážačom. Hra je 
tvorivá a celkovo zo systému MOY TOY možno postaviť až 120 rôznych vo-
zidiel a budov. K stavebnici patria aj malé drevené figúrky, stromy a nábytok.
 

Stavebnica je určená pre deti od 3 do 7 rokov, ale aj dvojročné sa pod dozo-
rom dospelého s postavenou hračkou výborne zahrá. 

Stavebnica nielen pre hru na doma

V minulom roku sme pre škôlky pripravili produkt prvé Mestečko MOY TOY. 
Zistili sme, že stavebnice dodané bez metodickej podpory síce vyvolajú zá-
ujem detí aj učiteľov, ale pre prácu s kolektívom sú zo začiatku náročné na 
osvojenie. Preto sme po testoch v tomto roku vyvinuli nový produkt Mes-
tečka MOY TOY. To sa skladá z piatich stavebníc, čím sme dostali hračku 
s dopravným ihriskom 3 x 1,2m, 4  domčekmi a 11 hračkami, ktoré sa dajú 
postaviť v 90tich variantách. 

MOY TOY myslí na všetko a pomáha učiteľom

Kto pozná prácu s malými deťmi vie, že pracovať s takouto hračkou v kolek-
tíve až 30 detí bez pravidiel a systému by bolo náročné. Preto sme vypraco-
vali a dodávame metodiku a doplnili sme aj kartičky s návodmi – žlto-modrú 
sadu pre základné zručnosti a červeno-zelenú pre stavbu náročnejších hra-
čiek. Hračku dodávame roztriedenú podľa kartičiek v skrinke  so stolíkom. 
Tiež sme vyvinuli a dodávame  podporný materiál – ďalšie náradie a dielce, 
aby mohlo pracovať samostatne až 11 skupín detí. 

Začíname sa hrať s MOY TOY

Deti sa rozdelia do 11 skupín tak, 
aby sedeli po obvode plániku do-
pravného ihriska. Každá skupina 
dostane žlto-modrú kartičku a 
nástroje, a  rozdá sa im materi-
ál podľa návodu na žltej strane 
kartičky. Každé dieťa dostane 
koliesko a  kolík, dvojica kocku 
s  otvormi a  susedné skupiny aj 

hranol s otvormi, aby mohli postaviť spolu buginu. 

Deti pod vedením učiteľa zvládnu činnosti spojené  so stavbou  buginy, 
pohrajú sa  a potom otočia kartu na modrú stranu a tam ich čakajú ďalšie 
tri ľahké úlohy (sedací nábytok, semafor  a  značka). Materiál im rozdajú 
z  balíčkov, kde je vopred roztriedený. Pri tom sa deťom zlepšuje pozor-
nosť, schopnosť rozlišovať tvary a  farby a pri rozdávaní kolíkov počtárske 
schopnosti

Deti si MOY TOY rýchlo osvoja a zamilujú

Prípravné činnosti podľa žlto –modrých kariet môžu podľa veku detí trvať aj 
niekoľko školských hodín. Po ich zvládnutí sa rozdajú červeno/zelené kar-
tičky s návodmi na stavbu vozidiel a rozdá sa materiál, ktorý je roztriedený 
do krabičiek v skrinke  podľa bodiek na kartičkách. Deti v tomto čase už 
ovládajú prácu s nástrojmi, chápu princíp spájania a mali by rešpektovať pra-
vidlá správania sa. Úloha učiteľa je aj v tejto časti sledovať jednotlivé skupiny 
a pomôcť určiť správny dielec a niekedy postup práce. Keď deti zvládnu po-
stavenie prvej hračky, chvíľu sa pohrajú, potom kartu otočia a čaká ich ďalšia 
úloha v podobe ďalšej o trochu náročnejšej hračky. Keď aj toto zvládnu, na 
pokyn učiteľa sa celé skupiny presunú na vedľajšie pracovné miesto, kde im 
predchádzajúca skupina ponechá pripravený materiál.  

Deti motivujeme ku hre a zlepšovaniu zručností

Pre lepšiu motiváciu ďalej stavať je pre každé dieťa pripravený pracovný 
zošit Šikovníček, kde dieťa nájde obrázok hračky, ktorú postavilo a dostane 
samolepku chlapčeka alebo dievčatka ako odmenu. So svojimi úspechmi 
sa tak môže pochváliť doma rodičom. 

Po stavbe domov, ktorú predvedie  učiteľ,  potom deti samostatne stavajú 
v skupinách. Deti, ktoré prejdú celým cyklom spolu s ostatnými majú po-
trebnú zručnosť, poznajú dielce a môžu rešpektujúc ostatných spolu  hrať 
s hračkami ľubovoľný príbeh.

MOY TOY je vhodná aj pre menšie skupiny detí   

Pre menšie skupiny detí, napríklad v  Materských centrách, je vytvore-
ný produkt „Krúžok“, ktorý je tvorený dvoma stavebnicami. Je určený pre 
malé skupiny 4 – 12 detí vedené rodičom a obsahuje okrem základných 
štyroch vozidiel, dvoch domov, postavičiek, nábytku, semaforov a značiek 
pomocný a metodický materiál podobný tomu v Mestečku MOY TOY. Po 
úspešnom zvládnutí stavby týchto hračiek je možné dokupovaním ďalších 
stavebníc (Hasiči a záchranári, Letisko, Lode) zlepšovať zručnosť pri spájaní 
viac súčiastok naraz, alebo prácu so šnúrami. 

Viac informácií na stránkach www.moytoy.net
Veľa zábavy a úspechov pri hre aj  učení praje autor hračky, 
bývalý metodik pracovného vyučovania, PaedDr. Peter Hudák

Drevená stavebnica MOY TOY je hračka
zaujímavá ako pre deti, tak aj pre učiteľa

Hračky MOY TOY


