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85 variant / 1712 dielcov



Chceme mať na Slovensku  šikovné deti? Tablety nestačia
Vážení riaditelia, učitelia a starostovia, 

predstavujeme Vám novú celodrevenou stavebnicu, ktorá u Vašich detí prispeje k získavaniu  motorickej zručnosti 
a zdravého sebavedomia, založenom na zvládaní cieľov pri hre. Drevená stavebnica Mestečko MOY TOY je didaktická 
pomôcka, určená pre materské školy aj školské družiny. Zostava obsahuje metodickú podporu pre učiteľov a je previazaná 
s SVP pre Materské školy a dopravnou výchovou. Herný materiál je prispôsobený pre prácu detí v skupinách  až na 12 
pracoviskách. Hra je koncipovaná od jednoduchých opakujúcich sa úloh pre každú skupinu, cez náročnejšie úlohy, až 
k zložitým úlohám, v ktorých každá z dvanástich skupín môže stavať inú hračku.

Drevené stavebnice MOY TOY rozvíjajú jemnú motoriku pri používaní dvoch nástrojov (kladivka a vyrážača), rozvíjajú 
technické myslenie, fantáziu, zručnosť v pohybe podľa pravidiel na ulici, základy pre grafomotoriku a tiež 
matematické, sociálne a rečové zručnosti.

Rozmiestnenie detí pri hernom pláne Mestečka MOY TOY

Hra - výučba s využitím jednotlivých častí zostavy Mestečko MOY TOY prebieha na hernej podložke s rozmermi 3 x 1,3 m 
a okolo nej. Na podložke je vytlačený ovál cesty a vyznačené miesta pre semafory a prechody pre chodcov. Všetko je spolu 
s metodickými materiálmi uložené v drevenej lakovanej skrinke s odklopným stolíkom. Materiál je rozdelený podľa úloh 
a označený deťom zrozumiteľným spôsobom. Komplet obsahuje 12 sád náradia a spojovacie kolíky farebne odlíšené podľa 
dĺžok a roztriedené v dvoch krabičkách, z ktorých si ich deti pre hru vyberajú a na každú úlohu si napočítajú ich 
potrebný počet.
  



Deti sa usadia kolo hracej podložky Mestečka MOY TOY v jedno až troj-členných skupinách. Rozdajú si karty 
s návodmi – začína sa návodom na karte so žltým rámčekom, po splnení úloh sa karta otočí na modrý rámček, 
potom dostanú návod v červenom rámčeku a po otočení návod v zelenom rámčeku. 

SCHÉMY / 1. a 2., 3. a 4. úloha                                                   5. a 6. úloha a rotácia až po 27. úlohu s domčekom

Každá skupina dostane pracovnú kartu otočenú na stranu so 
žltým rámčekom. 
Úloha: na skupinu si zoberú  dve kolieska, kocku, vezmú si 
z krabičky dva kolíky so žltou guličkou a začínajú stavať vozidlo 
“buginu” - jednoduché autíčko z kociek a koliesok. Všetci majú 
rovnakú úlohu. Pod vedením pedagóga sa učia správne držať 
a správne používať náradie. Najskôr používajú jednou rukou 
kladivo, v druhej držia kolík pri zatĺkaní , potom synchronizujú 
obe ruky pri práci s kladivom a vyrážačom pri rozoberaní. 
Navzájom si pomáhajú. Potom si vezmú dlhší kolík s červenými 
koncami a v spolupráci so susednou skupinou s využitím 
spoločného dielu - hranola postavia spoločne autíčko. Pritom sa 
učia spolupracovať vo dvojici a v skupine. Rýchlejšie deti môžu 

Práca s drobným materiálom podľa kariet so žlto - modrým rámčekom 
/Mestečko MOY TOY 12 kariet - 6 úloh/

Po zvládnutí úloh celou skupinou deti kartu otočia a na druhej 
strane s modrým rámčekom ich čakajú 3 ďalšie úlohy - stavba 
nábytku, semaforov alebo stromov a dopravných značiek. 
Skupiny majú tieto úlohy podobné, materiál je vopred takto 
pripravený a rozdáva sa zo sáčkov označených podľa 
obrázkov na kartách návodov. Postupne, tak ako deti zvládajú 
stavať jednotlivé hračky, zapĺňajú herné podložku a hrajú sa 

stavať ďalšie varianty bugín alebo sa hrať s buginou na podložke s cestami. Postavením buginy splnia  prvú úlohu. 

Úloha: na žltej  strane karty je košíček. Košíčky sú v dvoch veľkostiach - postup stavania je rovnaký. Deti najprv nasunú, 
alebo natlčú malé kolíčky do kruhovej podložky, potom vsunú jeden koniec dlhého povrázku medzi dva kolíčky, zachytia 
ho prstom druhej ruky a začnú preplietať povrázok striedavo zvnútra a zvonku až na koniec povrázku. Košíček dopletú 
prevlečením konca povrázku v poslednej medzere medzi kolíčky smerom dovnútra pod vrchným povrázkom. Po ukončení 
košíček rozoberú. Použitím rôznofarebných povrázkov alebo bavlniek z vlastných zásob môžu vypletať zaujímavé farebné 
a originálne košíčky.

Úloha:  figúrky, ktoré pomôžu zoznámiť deti s niektorými povolaniami. Mestečko obsahuje dostatok figúrok a pre nich 
nálepky predstavujúce pracovné odevy známych povolaní. Prvá skupina detí nalepí za pomoci pedagóga nálepky kabátikov 
a vestičiek. V poslednej úlohy na prvej strane návodu deti za pomoci pedagóga určujú jednotlivé povolania podľa 
oblečenia, popisujú ich činnosť a prospešnosť a tak sa pripravujú na ich používanie  pri hre s postavenými hračkami.
V ďalšej úlohe deti zasúvajú do figúrky povrázok / ručičky a tým trénujú a uvoľňujú pri otáčavom a posuvnom pohybe 
jemné svaly ruky.

agóga učia riešiť dopravné situácie, poznávať dopravné značky, pomenúvajú kusy nábytku a pod. Kolíky si deti podľa 
obrázka na karte počítajú samy zo spoločnej krabice. Tým sa učia  porovnávať dĺžky a počítať.
S postavenými semaformi, značkami, buginami a spolu s figúrkami chodcov a cyklistov môžu deti trénovať správanie na 
ceste a riešenia jednoduchých dopravných situácií ako na dopravnom ihrisku.



Stavba vozidiel: skupinová práca podľa kariet s červeno-zeleným rámčekom. 
/Mestečko MOY TOY 12 kariet - 24 úloh/
Po zvládnutí základných pracovných postupov začnú deti so stavbou vozidiel. Začínajú u tých jednoduchších, ktoré sú 
nakreslené na karte s červeným rámčekom. Materiál na “červeno-zelené” úlohy je uložený v priehradkách drevených 
škatúľ a stolíka označených rovnakou značkou ako na karte - žltými a červenými bodkami na štítkoch.Podľa značky 
v rámčeku si deti z príslušného oddelenia v skrinke označeného rovnakou značkou vezmú stavebné diely, podľa návodu 
hračku postavia a hrajú sa.

Hračku potom rozoberú, kartu otočia na druhú stranu, so zeleným rámom, kde ich čaká ďalšia, náročnejšia úloha. Materiál 
z predchádzajúceho stavania si len skontrolujú a doplnia, rovnako tak počty a rozmery  kolíkov. Po dokončení stavby sa 
opäť pohrajú.

Kartička pre našu novinku KARAVAN/OBCHOD.

Ponúka aj mnoho iných dielcov, ktoré z nej robia okúzľujúcu hračku s príbehmi z nakupovania a výletov s rodinou.



Rotácia

Na ďalších hodinách sa všetky skupiny detí presunú na vedľajšie pracovisko a tam ich čaká nová, zaujímavá úloha.  
Postupnými presunmi na ďalšie a ďalšie pracoviská sa deti učia stavať všetky kľúčové typy hračiek a spoznávajú všetky 
stavebné princípy hračky a ich kombinácie. Vo vhodnej chvíli pedagóg ukáže deťom postup stavby domov, ktorý je vo 
všetkých veľkostiach domčekov rovnaký. 

Deti budú stále sebaistejšie pracovať so stavebnicou, orientovať sa v návodoch a stavať.



Pracovný zošit Šikovníček 

Stavbou hračiek deti plní úlohy zadané v pracovnom zošitku Šikovníček. Za každú úlohu, postavenú hračku alebo 
vedomosť, deti dostávajú do Šikovníčka odmenu - nálepku maskotov Igorka alebo Milušky. To prináša ďalšie motiváciu 
k stavaniu. Hranie je potom odmenou. Zároveň za to získavajú pochvaly a záujem rodičov, pretože aj keď postavené hračky 
väčšinou rodičom ukázať nemôžu,  zošit s odmenami a obrázkami je  vždy možné ukázať.
 

Súčasťou podpory pre pedagóga sú i animované filmy, spracované ako mini návody. V krátkych filmoch ukazujúcich 
hlavné stavebné postupy jednotlivých typov hračiek – buginy, nábytok, figúrky a kočiarik, semafory a značky, stromy, 
domy, auta, lietadla a vrtuľníky a smetiari.  Súčasťou DVD je tiež film animovaných návodov v trvaní 20 minút a jeho 
zrýchlená verzia v trvaní 2 minúty, vhodné k zaujatiu a motivácii detí.  

Celkovo umožňuje tento systém rôznymi kombináciami postaviť viac ako 85 rôznych hračiek známych deťom zo života, 
doplnených figúrkami, stromami, semaformi, nálepkami a ďalším pomocným materiálom.

Hračky sú pevné, odolné, farebné, na dotyk aj pohľad príjemné. Jednotlivé modely sa dajú ľahko prestavovať a deťom 
od 3 do 8 (podľa skúsenosti až do 10) rokov poskytujú kvalitný materiál pre zmysluplné hranie.

Vďaka úspechom pri stavbe sa v deťoch prirodzene vytvára potrebné schopnosti - buduje sa základ motoriky, 
zručnosti, technických skúseností a upevňuje ich sebavedomie.
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8100 Mestečko MOY TOY - stavebné varianty


