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Geometrie  

Umístěte myš na hrací plochu přes jakýkoli tvar. Vyvolejte pět vyobrazených tvarů, jeden po druhém, a 

požádejte studenty, aby naprogramovali myš tak, aby přistála na každém z nich. 

 Umístěte myš na hrací plochu nad modrý trojúhelník (číslo jedna). Zeptejte se: "Umíte 

naprogramovat myš tak, aby přešla z modrého trojúhelníku do zeleného?" Sledujte program pro 

studenty cesty. Mladší studenti mohou nejprve chtít naprogramovat nejkratší cestu (dvakrát 

vpřed, otočit, vpřed), než se pokusí naprogramovat náročnější cestu označenou šipkami 

vytištěnou na tabuli. 

 Spojte a přidejte! Jako pokračování poslední aktivity požádejte studenty, aby pohybovali myší, 

aby porovnali různé dvojice tvarů (tj. čtverců). Tentokrát pomozte studentům sečíst obě čísla 

vytištěná na obrazcích, oznámit součet a najít kartu s odpovídajícím číslem. 

Čísla a počítání 

Umístěte myš na stranu desky s deseti snímky, na pole číslo 1. Vyvolejte náhodná čísla 2-10, aby je 

studenti identifikovali, a poté naprogramujte myš, aby na ni přistála. Ujistěte se, že v určitém 

okamžiku pošlete myš zpět na 1! 

 Rozložte karty s čísly 0-10 vedle sebe a vytvořte číselnou řadu, jak je znázorněno. 

 
 Hoďte oběma číselnými kostkami. Které číslo je větší? Počínaje myší pod kartou 0 ji studenti 

naprogramují tak, aby se zastavila pod vyšším číslem. 

 
 Udělejte totéž, abyste našli menší číslo. Chcete-li ukázat stejné číslo, pokud padne na obou 

kostkách stejné číslo, naprogramujte myš tak, aby dosáhla karty s odpovídajícím číslem. 

 Umístěte myš na stranu tvaru desky, na modrý trojúhelník. Hoďte kostkou s číslem. 

Naprogramujte myš tak, aby přesunula tento další počet mezer v sekvenčním pořadí podle 

šipky. Například hod 3 by k dosažení 4 vyžadoval následující kroky: vpřed, otočit, vpřed, otočit, 

vpřed. Pro zjednodušení nechte studenty před programováním klepat na každou mezeru, 

počítat a zapisovat kroky.  

Měření 

Změřte vzdálenost, kterou musí myš urazit, aby dosáhla na běžné předměty (oblíbené hračky, knihy, 

míč). Nejprve položte desku na podlahu. Umístěte myš a předmět pod desku a od sebe a zarovnejte je 

s blízkými a vzdálenými okraji desky. 

 Všimněte si, že čtverce na desce mají stejnou délku jako pravítko. Chcete-li tedy odhadnout 

vzdálenost od myši k objektu, buď spočítejte čtverečky, 

nebo posuňte pravítko dopředu v rámci mřížky a počítejte 

každou délku. Ověřte napočítanou vzdálenost 

naprogramováním myši dopředu, abyste dosáhli objektu. 

Odpovídal počet kroků? 



 Nyní, když studenti vědí, jak odhadnout vzdálenost pomocí tabule jako vodítka, zvyšte problém 

odstraněním tabule a měřením pouze pomocí pravítka. Umístěte předměty blíže nebo dále od sebe, 

jeden po druhém, nechte studenty odhadnout vzdálenost pomocí pravítka a poté naprogramujte 

myš, aby se k objektům dostala. Umístěte předměty pod čtvercový úhel k myši, abyste skutečně 

zvýšili obtížnost! 

Sčítání a odčítání 

 Rozložte karty s čísly 0-10 vedle sebe a vytvořte číselnou řadu. Hoďte jak číselnou kostkou, tak 

kostkou operací, abyste získali rovnici. Pomozte studentům uspořádat kostky tak, aby bylo první 

větší číslo, potom + nebo – a potom menší číslo. Začněte myší pod kartou 0. Kromě toho požádejte 

studenty, aby naprogramovali myší počet kroků vpřed podle většího sčítání 4, přidali druhý sčítání v 

krocích dopředu a stiskněte zelené tlačítko POKRAČOVAT. Myš by se měla zastavit pod součtem. 

 Pro procvičování řešení problémů s odečítáním je postup podobný výše uvedenému, s klíčovým 

rozdílem. Tentokrát naprogramujte vpřed pro první číslo (3), ale naprogramujte zpět pro druhé (2) 

a stiskněte GO, abyste získali rozdíl. 

Desítková matematika 

 Vysvětlete, že číselná tabule je nastavena jako desetisnímková, přičemž čísla postupují v každé 

řadě zleva doprava. Nechte studenty naprogramovat myš tak, aby sestavovala čísla na deseti 

snímcích. Umístěte myš na číslo 1. Začněte v malém, s číslem v prvním řádku (3). Všimněte si, zda 

studenti stisknou vpřed dvakrát nebo zda číslo tvoří postupně, vždy o jeden krok vpřed. 

 Když jsou studenti připraveni, pokračujte s čísly většími než 5. Zdůrazněte, že jelikož čísla postupují 

zleva doprava, bude se muset myš otočit na konci prvního řádku, aby dosáhla čísel ve druhém 

řádku. Může být jednodušší nechat studenty rozdělit kódovací řetězec tak, že nejprve naprogramují 

myš na konec prvního řádku a poté naprogramují druhou sadu příkazů, aby dosáhli cílového čísla 

ve druhém řádku. Nechte studenty, aby společně vytvořili kódovací řetězec, napsali kroky na papír 

nebo pomocí kódovacích karet zjednodušili proces. Toto je silný test jejich kódovacích schopností! 

Zábava pro dva hráče 

 Požádejte dva studenty, aby přeskočili počítání po dvou a seřadili příslušné kartičky s čísly (2, 4,…) 

v řadě až po 10. Dále je požádejte, aby přeskočili počítání ke stejným číslům na tabuli a začněte 

umístěním myši na 1. Jeden student bude programovat příkazy na myši a druhý pomůže zmapovat 

kroky podél cesty označené šipkou pomocí kódovacích karet nebo plánování pomocí papíru a tužky. 

Nezapomeňte zastavit, stisknout clear a naprogramovat další kroky po dosažení každého násobku 

2. Připraveno, nastavit, kód! 

 Umístěte myš na číslo 1. Vyvolejte číslo („6!“). Nechte studenty pracovat společně, sčítat od 1 a 

naprogramovat myš tak, aby přistála na 6. Potom zkuste umístit myš na druhý konec hrací desky, 

na číslo 10. Tentokrát požádejte studenty, aby odečetli a naprogramovali myš tak, aby se 

pohybovala od 10. až 6. Studenti mohou buď naprogramovat nejrychlejší cestu k číslu, nebo 

postupovat podle šipky – volba je na nich. 

BONUS: Tuto aktivitu můžete vyzkoušet také se dvěma robotickými myšmi. Tato verze je podobná, až 

na to, že studenti naprogramují myši tak, aby se pohybovaly současně z obou konců hrací desky a 

setkávaly se „uprostřed“! 

 


