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Blok digitálneho vzdelávacieho obsahu:

Program ALFIK (Program na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom a slovenskom  jazyku prostredníctvom 
interaktívnych cvičení.)

Nahrávacie kartičky – 6 ks (Pomocou kartičiek si môžu deti nahrávať zvuk v rozsahu 10 sekúnd. Kartičky slúžia 
ako doplnok ku hrám a na rozvoj sluchového vnímania. Povrch kartičiek je možné popisovať fixkami a tak vytvárať 
rôzne obrázky a motívy.) 

Blok rozvoja jemnej motoriky s LEGO Education:

Sada 1 pre 3 - 4 ročné deti - DUPLO (Sada na rozvoj jemnej motoriky. Sada obsahuje matematický vláčik a far-
mu. Matematický vláčik umožňuje deťom predškolského veku prirodzenou a intuitívnou cestou poznávať základy 
matematiky a užiť si pri tom množstvo zábavy. Farma je súprava, ktorá deti zoznámi so životom na hospodárskej 
farme. Súprava je určená na skupinovú prácu, obsahuje atraktívne diely stimulujúce deti ku kreatívnemu mysleniu, 
prináša množstvo inšpirácií a rozvíja detskú fantáziu. Nechýba stručný metodický materiál v anglickom jazyku a 
námetové karty.) 

Sada 2 pre 5 - 6 ročné deti (Sada na rozvoj jemnej motoriky, mechaniky, tvorivosti. Sada obsahuje technické stroje 
a tvorivé stavanie. Prostredníctvom vzdelávacej pomôcky si môžu deti navrhovať a realizovať konštrukcie strojov, 
modelovať 2D a 3D modely a rozvíjať technické zručnosti.)

Akreditované školenie Lego Education pre 2 učiteľov

Blok rozvoja detskej predstavivosti, fantázie a inovácii s využitím interaktívneho  IT:

Tabuľa na dotyk „Rozprávkový koberec“ (Interaktívny systém BOX, kompletne s inštaláciu, prenosný kdekoľvek.)

3D Fun Puzzle HERPA – 2 ks (3D Puzzle efektívne rozvíjajú motoriku, matematiku, kreativitu a hlavne manuálnu 
zručnosť žiakov. Vysoko kvalitné plastové diely v podobe vozidla alebo obľúbenej filmovej postavičky prepracova-
né ako 3D Puzzle napomáhajú vzdelávaniu.)

Next Generation „Fun Park“ (Vzdelávacia pomôcka „Next Generation“ je model interaktívneho vláčika a želez-
ničnej stanice určený pre deti od 6 rokov. Tento jedinečný nastroj vedie deti k poznávaniu, manuálnym zručnos-
tiam, komunikácii v cudzích jazykoch a kreativite. Ovládanie je prostredníctvom tabletu alebo Smartfón (iOS, 
alebo Android). Ide o veľmi inovatívne poňatie hry, ktorá ma za cieľ vzdelávať a hravou formou prepájať jednotlivé 
kompetencie. Aplikačné prostredie tvorí interaktívny príbeh Fun Parku, ktorý je inovatívne prispôsobený detskej 
povahe a fantázii). 
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Animačný svet II  (Vzdelávacie pomôcky Animačný svet II rozvíjajú kreativitu, individualitu, talent a silu vizualizá-
cie.  Viac o Animačnom  svete sa dozviete na www.animuj.sk. Set Animačný svet II obsahuje: 3 x vizualizér HUE 
HD Pro, 10 x animačný program, 10 x kniha animácie, pokročilú sadu pre tvorbu profi pozadia, súťaž pre študen-
tov a akreditované školenie pre 2 učiteľov)

Akreditované školenie na uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese pre 2 učiteľov   

Termín uzávierky 31.5.2016.

Viac o grante sa dozviete na www.asitsk.com v sekcii „Granty“


