Užití a didaktické vlastnosti
"PSACÍ TRENAŽER"
Technika výuky psaní

Písmena na destičce dítě 3-4krát
obtáhne tužkou nebo kuličkovým
perem.

Následně dítě napíše stejná písmena
do sešitu.

Princip fungování „PSACÍHO TRENAŽÉRU“

Princip fungování "PSACÍHO TRENAŽÉRU " je založen na senzorických a akustických
(zvukových) vjemech s doplněním vizuálního vnímání, která jsou založena na Montessori
metodě vzdělávání.
Dítě identifikuje písmena jako senzorické a akustické (zvukové) vjemy.

Dítě obtahuje tužkou nebo kuličkovým
perem písmena na psacím trenažeru.

Špinavé čísti destičky je možné omýt mýdlovou vodou a houbou.

Učební pomůcka je efektivní, kompaktní a snadno použitelná.
Použití učební pomůcky zkracuje výuku psaní 2,5 - 3,0 krát! Oproti klasickým metodám
výuky psaní, použití "PSACÍHO TRENAŽÉRU " snižuje spotřebu písanek a sešitů. Snižuje
únavu očí a výrazně šetří nervy rodičů a učitelů.
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Užití a didaktická charakteristika výukové
pomůcky “SMART BLOCKS”
Psaní
Výuka zvukové podoby hlásek, rozpoznávání tištěné
1
podoby písmen.
2 Výuka slabik.
3 Sestavování slov.
4 Sestavování vět.
5 Sestavování vět s interpunkčními znaménky.

Písmena a interpunkční znaménka jsou natištěna na kostičkách. Výuková pomůcka
obsahuje 36 kostiček, které jsou opatřeny zámky pro spojování. Designe kostiček podvědomě
vede uživatele ke skládání slov ve směru čtení z leva doprava.
Zvolená velikost, konstrukce a návrh kostiček bere v úvahu přirozenou citlivost (senzorickou adaptaci)
a motilitu prstů dítěte. Hravá forma pomáhá zvládnout čtení rychleji a podporuje správnou
výslovnost.
V průběhu čtení vyslovování a vizualizace se prostřednictvím všech smyslů pomáhá rozvíjet vizuální
paměť. Dítě spojuje kostky s písmeny, aby stavělo slova; jejich aktivní synchronizace ukotvuje jejich
význam.

Matematika
krátké — dlouhé
1

Porovnávání slov a čísel
menší — větší – stejné

2

Sčítání čísel

3

Matematické operace

4

Plus nebo minus

5

Doplňování čísel

6

Doplňování znamének

7

Porovnávání výšky
krátký — dlouhý
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8

Porovnávání

9

Věže

tlustý — tenký
krátký — dlouhý

široký — úzký

10 Výuka posloupnosti

3-2-1-3-2-1…

1-3-1-3…

11 Porovnávání obrazců se stejnou šířkou.
menší — větší
12 Stavba schodů, horizontální shoda.

13 Sloupce a jejich řazení.
krátký — dlouhý
vysoký — nízký
14 Mosty
široký — úzký

Matematické symboly vytištěné na kostkách jsou určeny pro výuku dětí ve věku od 3 do
9 let.
Výuková pomůcka učí formovat početní znalosti a jednoduché matematické operace.
Zároveň rozvíjí rozpoznávání délky, množství, plochy a objemu předmětů.
Výuková pomůcka je efektivní, kompaktní a jednoduše se používá.
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