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Ako dobrou hrou vychovať 
šikovné deti

Metodika pre drevenú stavebnicu

Cestovanie s MOY TOY
8300 / Didaktická pomôcka pre ZŠ
170 variant / 1821 dielcov



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

predstavujeme Vám novú celodrevenú stavebnicu „CESTOVANIE S MOY TOY“.
Ponúka metodicky pripravené konštrukčné činnosti a čiastočne aj prácu s drobným materiálom na 1. stupni ZŠ, teda 
pre 6 – 10 ročných žiakov. Pri práci / hre s touto stavebnicou si dieťa rozvíja motorické zručnosti a následne aj zdravé 
sebavedomie, založené na úspešnom plnení cieľov pri stavbe. Stavba aj hra mu pomáha obohacovať slovník, 
komunikatívne a sociálne zručnosti, zapája všetky zmysly do didakticky cielenej činnosti. Stavebnica prispieva k rozvoju 
konštruktívneho myslenia, priestorovej predstavivosti. Vďaka nej deti spoznávajú základné vlastnosti dreva ako materiálu 
(mäkké, tvrdé, preglejka). Rozvíja kladné morálne aj vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov, žiaci sa učia  
pracovať v tíme. Možno ju využívať aj v dopravnej výchove na zvládnutie pohybu chodca a cyklistu v reálnej doprave. 
Princíp stavby spočíva v spájaní vybraných  dielcov drevenými kolíkmi, ktoré sa zatĺkajú dreveným kladivkom. Rozoberaniu 
pomáha vyrážač, ktorým kladivo vytĺka kolíky zo spojov. 

Pri stavbe sa trénuje motorika väzby ruka - oko, obidve ruky a oči, proces je pre dieťa zaujímavý.

Drevená stavebnica CESTOVANIE S MOY TOY, je určená pre prácu na prvom stupni pre triedu aj 30 žiakov. Je to pomôcka, 
ktorá slúži ako pre hranie, tak aj pre výuku. Práca môže byť riadené pedagógom na hodine, alebo neriadená, voľnočasová 
v školskej družine. Hra so stavebnicou môže byť využívaná ako pre individuálnu, skupinovú, voľnú, alebo riadenú aktivitu 
žiakov, prispôsobenú veku, skúsenostiam a schopnostiam dieťaťa. 

Zasadací poriadok triedy - náčrt

Didaktická stavebnica je navrhnutá pre prácu v skupinách na vyučovaní – po jednom, v dvojiciach, alebo aj trojiciach, tak 
ako to dovoľuje zasadací poriadok triedy a počet žiakov. Materiál didaktickej stavebnice si žiaci berú so skrinky. Skrinka má 
niekoľko oddelení, ktoré sú označené obrázkami niekoľkých hračiek, ktoré sú typické pre daný typ materiálu a dieťa vie, 
ktorý materiál potrebuje podľa karty, ktorú dostane. Pri tomto procese sa dieťa učí čítať návod a vyhľadávať dielce podľa 
vyobrazenia. Tým si rozvíja technickú predstavivosť. Karty sú vypracované pre súčasnú prácu 12tich skupín, tak aby sa 
pracovný materiál navzájom neobmedzoval. Stavajú sediac pri školskom stole. Pri voľnočasových aktivitách a pri hre 
v školskej družine môžu stavať na zemi okolo „Cesty„ - fólie s vytlačenou cestou a železnicou s dopravným značením 
o rozmere 1,3 x 3metre. 

Zobrazenie ihriska/cesty

pedagóg



Z metodického hľadiska sú námety zoradené vzostupne – s rastúcou náročnosťou, samozrejme pri zohľadnení možností
stavebnice. Celkovo sú v balení 4 sady kariet, ktoré sú odlíšené farebne, teda trieda má k dispozícii 4x12 – 48 kariet 
s pracovnými postupmi. Všetky karty sú číslované obojstranne, prvá strana má index A, druhá index B. Farebné odlíšenie 
a číslovanie dovoľuje orientovať sa v námetoch, aby skupiny mali všetok potrebný materiál a aby pri posune na ďalšiu 
číselnú aj farebnú sadu stúpala aj náročnosť. 

Hra so stavebnicou „CESTOVANIE S MOY TOY“ napĺňa podstatným spôsobom 
vzdelávací obsah vzdelávacieho oboru 5. 9. 1 Človek a svet práce na 1. stupni. 

5. 9. 1. Práca s drobným materiálom 1. st.
Karty 1 – 12, žlto modrý rám.
Prvá sada kariet (čísla 1 – 12) má na strane A žltý rám – sú na ňom zobrazené:

1. úloha - buginy z kociek a koliesok (geometrické tvary). Je to štartovací námet, pre prvotné zoznámenie sa žiakov 
s materiálom a postupmi práce, ale hlavne s náradím. Tento námet pomáha pedagógovi v tom, že každá skupina 
pracuje s rovnakým materiálom  rovnakým postupom a je tam priestor na zaučenie žiakov základom práce s kladivom 
a vyrážačom.  Každá skupina stavia časť buginy – jeden žiak pritĺka na kocku koliesko a učí sa kolík vytĺkať za pomoci druhej 
ruky vyrážačom. Druhý žiak mu pomáha, pridŕža kocku, otáča ju, podáva materiál, potom si funkcie vymenia. Keď zvládnu 
v skupine všetci žiaci tieto základné  činnosti, dohodnú sa s vedľajšou skupinou a spolu dokončia spojením dvoch kociek 
s kolieskami a hranolu jednoduché autíčko. Ak kolíky slabo držia, lebo sú hraním ošúchané, namočia sa na pár sekúnd 
do vody, napučia a žiaci získajú ďalšiu skúsenosť o vlastnostiach dreva. 
2. úloha na tejto strane je pletenie košíkov – nasúvanie kolíkov do kruhovej podložky a následné opletanie šnúrou – 
námet na precíznosť a rozvoj jemnej motoriky prstov.
3. úloha - figúrky – tu je priestor na rozhovor o zamestnaniach, lebo figúrky majú rôzne pracovné vesty a oblečky, ktoré 
v zjednodušenej podobe predstavujú povolania potrebné pre fungovanie spoločnosti. Aj tu je jedna malá úloha – žiaci 
navliekajú krátku hrubú šnúru – ručičky do trupu figúrky – rozvoj jemnej motoriky pri vykonávaní tlačného a rotačného 
pohybu prstami.

1. úloha 2. úloha 1. úloha 2. úloha

3. úloha 3. úloha

Pri stavbe a hre s materiálom zo žlto – modrej karty si žiaci precvičujú manipuláciou s drobnými predmetmi jemnú 
motoriku (navliekanie, nasúvanie, pletenie, vytváranie priestorových konštrukcií). Materiál a zvolené postupy 
dovoľujú materiál používať opakovane, výrobky sú po skončení práce rozobraté, materiál je žiakmi roztriedený 
a uložený. Pri príprave na prácu žiak trénuje pozornosť pri porovnávaní tvarov v návode a v realite, predstavivosť, 
matematické zručnosti pri počítaní dielcov. 

Po otočení má druhá B strana kariet modrý rám a nasledujú podobné úlohy: 

4. úloha - nábytok 
5. úloha - semafory, stromy a kočíky 
6. úloha - dopravné značky

Námety na týchto kartách už nie sú rovnaké pre každú skupinu, sú podobné. Žiak sa oboznamuje s materiálom. Zatĺka 
kolíky do nepriechodzích otvorov, pričom sa učí regulovať silu zatĺkania. Pri stavbe nábytku sa zahrajú na stolárov, spomenú 
aké druhy nábytku poznajú a na čo slúžia. 



Semafory, stromy a kočíky sú dosť rôznorodé, odporúčame pri tomto námete urobiť rotáciu na susedné pracovné miesta, 
alebo vymieňať materiál, aby si žiaci vyskúšali všetky námety – práca s drobným materiálom. Dopravné značky sú 
vzájomne stavebne veľmi podobné, je vhodné vysvetliť ich význam v doprave a vyskúšať si na „Ceste“ ich funkciu.
Postavené výrobky môžu žiaci  použiť pri hre, kde si opäť trénujú sociálne interakcie, rozvíjajú schopnosť komunikácie, 
hry a práce v tíme. 

5.9.1 Konštrukčné činnosti so stavebnicou – postup podľa návodu
V tejto časti poskytuje stavebnica „CESTOVANIE S MOY TOY“ rôznorodé stavebnice, ktoré sú vyobrazené na kartách 
návodov 13 – 48 s rámčekmi: 13 – 24 oranžová, 25 – 36 zelená a 37 – 48 červená. Na kartách je vyobrazených 36 rôznych 
námetov, ktoré ukazujú postupy stavby.

Každý žiak môže trénovať vytrvalosť, uplatniť tvorivý prístup, na svojej úrovni zručnosti prežiť úspech a zlepšiť 
si sebavedomie. Vďaka rozoberateľnosti môže postup opakovať a zručnosť trénovať.

Žiak trénuje technické myslenie, schopnosť čítať návod a rešpektovať ho, v rámci skupiny sa učí plánovať, riadiť montáž 
sledujúcu určitý cieľ a rešpektujúci určitý postup.



5. 9. 1 Konštrukčné činnosti so stavebnicou – tvorivé stavanie
Okrem 72 hračiek, ktoré deti postavia podľa návodu si môžu žiaci tvorivosť a fantáziu trénovať na viac ako 120 ďalších 
hračkách  ktoré stavebnica dovoľuje postaviť. Pri hre s postavenými hračkami sa opäť kultivuje zmyslové vnímanie, 
pozornosť, fantázia. Dielce stavebnice predstavujúce časti sú zjednodušené, ale technicky plne funkčné napodobeniny 
reálnych konštrukčných prvkov, čím sa u žiaka vyvíja  technická predstavivosť a nabáda ho to k rozvoju technického 
myslenia. Vďaka variabilite stavebnice a relatívnej jednoduchosti  dokážu hrajúce sa deti počas hry meniť funkciu hračiek 
ich prestavbami. Po skončení stavby a hry je potrebné dielce rozobrať a roztriediť, čím sa vytvára návyk  potreby 
udržiavania poriadku na pracovisku. 

Ku hračkám je dodávaný animovaný návod v krátkych filmoch ukazujúcich hlavné stavebné postupy jednotlivých 
typov hračiek – buginy, nábytok, figúrky a kočík,  semafory a značky, stromy, autá, lietadla a vrtuľníky, smetiari, 
vláčiky, karaván a obchod, vlaky a MHD. Film je dodávaný aj v celku v trvaní cca 38 minút a aj jeho zrýchlená varianta 
v trvaní cca 4min. Filmy je vhodné použiť použiť v úvode, alebo priebežne na motiváciu a vytvorenie záujmu. 

Hračky sú pevné, odolné, farebné, na dotyk aj pohľad príjemné. Jednotlivé modely sa dajú ľahko prestavovať deťom  
poskytujú kvalitný materiál na zmysluplné hranie. 



Obrázky hračiek z časti tvorivé stavanie, ktorých návody na stavbu nie sú na kartách






