Učenie hrou - MATADOR KiGa 6 a jeho využitie v materskej škole.
Učebná pomôcka - stavebnica MATADOR KiGa 6 vytvára deťom v materských školách
podmienky k technickým činnostiam a k hrám s detským náradím, pričom veľakrát my dospelí
budeme prekvapení, čo dokážu vyrobiť a s akým zaujatím a úsilím hľadajú riešenie k
dosiahnutiu svojho cieľa. Zároveň aj v zmysle nového štátneho vzdelávacieho programu pre
materské školy (ďalej v texte len „ŠVP“) pri používaní tejto učebnej pomôcky dieťa v materskej
škole získava prvotné základy ako v oblasti komunikačných, matematických kompetencií a
kompetencií v oblasti vedy a techniky, ale aj v oblasti kompetencií učiť sa, riešiť problémy,
tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií. Práca s touto
učebnou pomôckou napomáha u detí ďalej rozvíjať: pravoľavú orientáciu na sebe, na ploche i
v prostredí, vyhranenie laterality ruky a oka, používať správny úchop – správne držanie,
zrakové analýzy a syntézy, zvládať základné myšlienkové operácie, porovnávať predmety,
triediť ich, zaraďovať ich.
Dovoľte nám touto cestou Vám predstaviť modernú učebnú pomôcku, ktorá podporuje
tvorivé myslenie a konanie detí v materskej škole. Učebná pomôcka, stavebnica Matador KiGa
6 je určená pre deti predškolského veku, od 3 do 6 rokov. Obsahuje 660 dielov, 6 sád náradia
a stavebné plány Ki 1, 2 a 3, ktoré zohľadňujú špecifiká detí od 3 do 6 rokov, rešpektujú
osobitosti zrakovo-motorického vnímania detí ako aj úroveň ich motorických zručností. Jej
využívanie je možné rozdeliť z hľadiska vyspelosti detí pre kategórie detí od 3 do 4, od 4 do 5
a od 5 do 6 rokov. Tomuto zodpovedajú aj tvary jednotlivých dielikov stavebnice aj variabilita
možností nielen ich zloženia, ale aj následného využívania v hrách a hrových činnostiach detí,
príp. aj v edukačných aktivitách s rôznym obsahovým zameraním.
Z didaktického hľadiska je predmetná učebná pomôcka veľmi cenná, vedie nielen k rozvíjaniu
jemnej motoriky detí, ale môže byť využitá aj ako prostriedok rozvoja pozornosti, fantázie a
predstavivosti detí. Jej využívanie umožní rozvíjať komunikatívne zručnosti detí aj formou
diskusií o produktoch konštruovania, precvičovať správnu výslovnosť, obohatí slovník detí o
nové pojmy. Veľmi dôležitou kvalitou učebnej pomôcky Matador KiGa 6 je aj jej využitie pri
rozvíjaní sociálnych kompetencií (intrapersonálnych, ale najmä interpersonálnych) vo
všeobecnosti – bude výborným prostriedkom na rozvíjanie zdravého sebavedomia,
spolupráce, kooperácie, tímovej práce. Môže byť využitá ako prostriedok rozvíjania
priateľských vzťahov medzi deťmi, na rozvíjanie schopnosti detí dodržiavať vopred zvolené
pravidlá.

Nesporne významný prínos tejto učebnej pomôcky bude aj pri pestovaní zmyslu pre poriadok.
U detí sa prostredníctvom jej využívania budú rozvíjať základy technického myslenia, deti
spoznajú základné fyzikálne javy. Deti prostredníctvom nej na elementárnej úrovni spoznajú
základné zákonitosti fungovania strojov, a trojdimenzionálnych stavieb. Matador KiGa 6
predstavuje výbornú učebnú pomôcku, ktorú je vhodné využívať v rámci voľných hier detí, aj
učiteľom riadených aktivít. Stavebnica Matador KiGa 6 umožňuje deťom postaviť veľmi
jednoduché, ako aj komplikované technicky náročné modely, ako napr. lietadlá, autá atď.
Stavebnica svojou jednoduchosťou a ľahkým narábaním s jednotlivými dielikmi umožňuje
bezproblémové konštruovanie aj rozoberanie vytvorených produktov. Deti si trénujú
narábanie s jednoduchým náradím ako je kladivo alebo kliešte a hravým spôsobom sa
vysporiadávajú s materiálom a zadaním úloh.
Nesporným kladom tejto učebnej pomôcky je to, že jednotlivé stavebné diely Matador KiGa 6
sú prírodným produktom, sú vyrobené z bukového dreva, čo dovolí deťom precítiť aj vzťah s
prírodou. Náročnosť modelov je vyznačená slovom LEVEL a časom určených na stavbu stavbu
konkrétneho modelu. Súčasťou tejto učebnej pomôcky sú plániky možných výtvorov, čo ale
nebráni deťom vytvárať aj iné produkty podľa vlastnej fantázie, a tiež nie je vylúčená
kombinácia tejto učebnej pomôcky s inými učebnými pomôckami dostupnými v materských
školách. Prostredníctvom tejto učebnej pomôcky si budú môcť detí upevňovať aj vedomosti o
základných geometrických útvaroch, o farbách; o číselnom rade.
Táto učebná pomôcka môže byť nápomocná pri dosahovaní viacerých výkonových štandardov
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, „Stavebnica matador
KiGa 6 Učenie hrou – recept na úspech, väčšiu kreativitu a poznatky detí v materskej škole“,
jej používanie je v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Učebná pomôcka ma interaktívne využitie, možnosť rôznych modifikácií
a tiež aj to, že umožňuje nielen prácu v prítomnosti učiteľky, ale aj samostatnú činnosť detí,
prácu v skupinkách a tiež činnosť detí vo dvojiciach. Učebná pomôcka Matador KiGa 6 má aj
potrebnú estetickú úroveň a podporuje rozvíjanie technického myslenia detí, obrazotvornosti
priestorovej orientácie ale aj fantázie detí.
Radi by sme Vám oznámili, že dňa 22.4.2014 na základe odporúčania Štátneho
pedagogického ústavu (priamo riadenej organizácie ministerstva školstva) vydalo MŠVVaŠ
SR pre stavebnicu MATADOR KiGa 6 odporúčaciu doložku. Zároveň Vám oznamujeme, že
dňa 10.4.2015 bol schválený program kontinuálneho vzdelávania pod číslom 1478/2015 –
KV.
Veríme, že Vás naša ponuka osloví a vďaka i našej spolupráci sa podarí spoločne naštartovať
zmeny, ktoré prináša nový ŠVP pre MŠ , v ktoré všetci s veľkým očakávaním dúfame.

