
PROJEKT POLYGRAM

„CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ…“



Co se v mládí naučíš…

• Úvodní věta následujícího příspěvku není 
součástí soutěžní otázky:  doplň správně 
přísloví. 
Ale přesto jste si jej určitě v duchu doplnili: 

• Co se v mládí naučíš…v stáří jako když najdeš.



Co se v mládí naučíš…

• Že je přísloví pravdivé, o tom jsme se 
přesvědčili všichni po 11. březnu 2020.

• V nouzovém stavu byla nouze o roušky.
A co udělají šikovné české ručičky?
Opráší staré šicí stroje a svoje zkušenosti 
rozjedou v celonárodním šití roušek.



Na začátku byla myšlenka

• „Duchovním otcem“ myšlenky „Technických 
školek“ je Ing. Ladislav Mihalovič.

• Obklopil se skvělými spolupracovníky
a polytechnické vzdělávání v mateřských 
školách v Jihomoravském kraji se rozjelo 
naplno. Spolupracují i mateřské školy na 
Slovensku v okolí Martina a v Popradu.



Ing. Mihalovič v terénu…



Projekt PolyGram

• Rozvoj polytechnické gramotnosti:

• Děti se poprvé setkávají v mateřských školách 
s opravdovými pracovními nástroji jako je 
vrtačka, pilka, šroubovák, svěrák  apod.

• V rámci projektu byla zpracována metodika 
technické výuky pro MŠ, která byla vodítkem 
pro školení pedagogů vybraných MŠ.



Projekt PolyGram

• Osloveno bylo 620 škol ze všech ORP JMK, 
240 zareagovalo, 75 projevilo zájem o první 
návštěvu, ve 42 jsme  se dohodli a realizovali 
aktivitu.

• Nejmenší zájem jsme registrovali v oblasti 
Brno-město.

• Největší zájem projevily malé mateřské školy
v okrese Brno - venkov.



PolyGram

• V menších obcích mají tradičně děti blíž k práci 
rukama, k řemeslům.

• Například  děti z balzy vytvářejí lodičku, 
nákladní auta, velmi oblíbené jsou traktory.

• Všem těmto dovednostem předchází 
„teoretická příprava dětí“. 



PolyGram

• V řadě mateřských škol je už teď mnoho 
dobrých zkušeností s ručními pracemi
a s přírodními vědami. 

• Opakované rozšíření v technických směrech 
vítají, pokud není zatíženo velkou 
administrativou a vysokými náklady.



Mapa zapojených MŠ



Proškolení učitelek MŠ



Vrtačka nebo vařečka?



Pracujeme společně.



Pod vedením lektora Ing. Micheleho.



S chutí do toho, půl je hotovo.



Exkurze k projektu – TOS Kuřim.



Jak to funguje?



Na počátku bylo kolo…

• Pro malé děti v mateřské škole je prvním kolem 
odrážedlo. 

• Přirozeným projevem dítěte je zkoumat jednotlivé 
šroubky, kola, držadlo, sedadlo - jak to všechno 
k sobě patří.

• Úžasné je, že si ve své mateřské škole mohou 
odrážedlo složit a rozložit do jednotlivé matičky. 
Poznají, jak funguje ve skutečnosti.



ODRÁŽEDLO.



Dílničky v MŠ.



V dílně.



V dílně pod dohledem dospělého.



Co musí malí inženýři vědět a znát…

• - listují – studují  encyklopedie
• - pracují s technickým výkresem
• - pracují s pravítkem
• - vytvoří si šablonu
• - naučí se obkreslit ji na balzu
• - umí vyřezat pilkou jednotlivé součásti, začistit
• - smontovat jednotlivé díly
• - nabarvit dílo
• - nalakovat dílo
• - vyzkoušet jízdní nebo letové vlastnosti výrobku



V pilné práci.



Jak se nám to povedlo…



Varianta mostu.



Co získaly MŠ zapojením v 
POlyGramu: 

• Základní proškolení pedagogů - proč a jak 
rozšiřovat obzor dětí, zlepšovat motoriku, 
komunikační dovednosti, ukázněnost.

• MŠ obdržely metodiky, zkušenosti ze zapojených 
pracovišť.

• Dostaly informace o podkladech pro vedení úloh
a o pracovních listech pro práci dětí.

• Zkušení lektoři doporučili a předvedli vybavení, 
pomůcky a potřebný materiál.

• Doporučili i financování a další zdroje informací 
pro pokračování při následujících úlohách.



Co získaly MŠ zapojením v 
POlyGramu: 

• Doporučili jsme doprovodné aktivity, výlety, 
odborné a tematická exkurze. 

• S pedagogy dané MŠ provedli lektoři nejméně 
jednu úlohu prakticky, často společně s dětmi. 

• Navrhli jsme konkrétní umístění pracovišť pro 
polytechnické vzdělávání.



„K čemu je mi to dobré, 
proč se to učím?“

• Cílem veškerého vzdělávání je poznat, „K čemu 
je mi to dobré, proč se to učím?“

• Některé děti už nyní mají jasno, čím by chtěly 
být v dospělosti.

• Někdo traktoristou, pilotem, lékařkou, 
hasičem, stavitelem, popelářem, švadlenou, 
chemikem, učitelkou apod. 



Závěrem…

• Aktivity projektu se setkaly ve většině případů 
s velmi kladným přijetím.

• Bylo by velmi přínosné v těchto činnostech 
pokračovat.

• Je třeba využít dovedností, které se děti
v mateřské škole naučily.

• Zajistit do budoucna možnost zapojení žáků
na 1. stupni ZŠ do podobného projektu. 



PolyGram

Děkuji za pozornost.

Hana Burianová,
mentorka projektu PolyGram

Brno 26. května 2020


