
Ročný plán krúžkovej činnosti 
 

  

 

Názov krúžku: Malý programátor 

Školský rok: 2022/2023 

Časový rozsah: 30-45min 

Forma: kolektívna 

Vedúca krúžku: p. uč. Lenka Slušňáková, p. uč. Kristína Dunková 

 

Charakteristika krúžku 

Keďže žijeme v dobe neustáleho rozvoja digitálnych technológií, je potrebné, aby sa deti 

vzdelávali aj v tomto smere. Našou úlohou nebude ani tak zoznamovať deti s obsluhou 

počítača, ale na základe rôznych programov a hier na ITK rozvíjať ich tvorivé kritické 

myslenie. Ďalej deti oboznámime aj s digitálnou hračkou Bee-bot, ktorá sa využíva aj 

v edukačnom procese. Bee- bot je jednoduchým prostriedkom pre hravé učenie sa rôznych 

oblastí, spoznávanie písmen, čísiel, orientáciu v priestore. Je tiež nástrojom na rozvíjanie 

schopnosti plánovania tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov. 

 

Ciele krúžku 

-rozvíjať u detí kritické myslenie 

-rozvíjať schopnosť plánovania a tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov 

-oboznámiť s rôznymi druhmi digitálnych technológií 

-spoznať a naučiť sa jednoduché úkony v skicári 

-oboznámiť sa s edukačnou pomôckou Bee-bot, digit. myšou 

-riešiť jednoduché úlohy v programe Šašo Jašo 

-vytvoriť jednoduché spoločné projekty 



Časovo- tematický plán krúžku 

 

 

OKTÓBER 

Oboznámenie detí 

o zameraní krúžku, našich 

pravidiel, zoznámiť ich 

s rôznymi digitálnymi 

technológiami. 

Oboznámiť deti s našimi pravidlami, ktoré si 

spíšeme a nakreslíme. 

Zoznámiť ich s počítačom - jeho 

príslušenstvom, ITK, digitálnym 

fotoaparátom... 

NOVEMBER 

Práca na ITK- prenášanie 

perom, kreslenie, 

zväčšovanie/zmenšovanie. 

Digitálne pexeso, úlohy na triedenie, 

priraďovanie obrázkov, spájanie predmetov, 

zmenšovanie a zväčšovanie predmetov. 

DECEMBER 

Práca 

s fotoaparátom/mobilom- 

nahrávanie zvuku, videa. 

Nacvičenie programu a nahranie krátkeho 

videa s vianočnou tematikou. Spoločné 

odprezentovanie nášho výtvoru. 

JANUÁR 

Práca s programom Šašo 

Jašo. 

Práca v programe Šašo Jašo, zameraného na 

orientáciu v priestore. Hľadanie správnej 

cesty, určovanie hlavných bodov. 

FEBRUÁR 

 

Práca s fotoaparátom 

a aplikáciou na úpravu 

fotografií. 

Možnosť vyfotografovania vopred určeného 

objektu. Fotografovanie detí a následná 

úprava fotiek v aplikácii Snapchat- fotografie 

vytlačím a vystavím pre rodičov ako ukážku 

práce s deťmi. 

 

MAREC 

Práca s edukačnými 

pomôckami Bee-bot, 

digitálnou myškou. 

Deti budú pracovať s týmito edukačnými 

pomôckami, kde budú programovať včielku 

alebo myš podľa určitých kritérií. Pomocou 

týchto hračiek si deti opakujú písmená, 

značky, farby, kvety, počty... 

APRÍL 

Práca s programom 

skicár. 

Kresba zadaného predmetu, dokresľovanie 

do fotografie, vytvorenie kruhu, obdĺžnika... 

MÁJ 

Detské hry, internetová 

stránka youtube. 

Prehranie detských rozprávok a piesní na 

internetovej stránke youtube. 

Interaktívne vzdelávanie pomocou detských 

hier na ITK. 

 



 

EVIDENCIA PRÍTOMNOSTI DETÍ- 1. polrok-školský rok 2022/2023 
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EVIDENCIA PRÍTOMNOSTI DETÍ- 2. polrok- školský rok 2022/2023 
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