
Dobré hraní a hravé učení s dřevěnou stavebnicí MOY TOY

I. SCHOPNÍ STAVITELÉ – autíčka z kostek

Děti i pedagogové dostanou materiál v krabičce, pracují ve skupinách po dvou, učí se používat dva 
pracovní  nástroje  najednou,  tj.  kladívko  a  vytloukačku.  Začínají  nejdřív  s  kladívkem,  pak 
synchronizují  činnost  obou rukou při  používaní  vytloukačky.  Seznamují  se  s  využitím různých 
pracovních  pozic  pro  získání  správného výsledku  a  poznávají,  kdy je  vhodné pracovat  kterým 
způsobem.  Objevují  vlastnosti  dřeva  jako  výrobního  materiálu.  Spolupráce  ve  dvojici  vede  k 
ohleduplnosti,  střídání,  půjčování  a  trpělivosti.  Udržují  na  pracovišti  pořádek,  poznávají  jeho 
výhody. 

Na konci workshopu dostanou materiál na výrobu jednoduché dřevěné hračky a podle domluvy s 
pedagogy si ji dokončí v MŠ nebo doma. Činnosti jsou doprovázeny příběhem, rytmickými říkadly, 
písničkami. 

Cena: 50 kč za dítě
Čas trvání: 45 – 50 min
Optimální počet dětí: 30 max
Počet akcí za den: 3 workshopy max



Dobré hraní a hravé učení s dřevěnou stavebnicí MOY TOY

II. ŠIKOVNÉ RUCE - povolání

Děti i pedagogové pracují a hrají si v 7 skupinách jako silničáři, policisté, zahradníci, popeláři, 
truhláři, pedagogové, prodavači. Vyzkoušejí si většinu nabízených činností (podle jejich schopností a 
maximálního možného využití dané časové dotace ) - sestavují figurky, nábytek, semafory, stromy, 

značky, třídí odpad, řídí dopravu, přecházejí silnici na zelenou, prodávají. 

Činnosti provází příběh, výklad, rytmické říkanky. Děti si případně s vyrobenými hračkami mohou 
hrát na hrací ploše představujíci silnici a budoucí sídliště. V poslední části workshopu dostanou 

dárek, který si ve školce nebo doma dokončí. 

Cena: 60kč za dítě
Čas trvání: 45 – 50 min
Optimální počet dětí na 1 workshopu: 30 max
Počet akcí za den: 3 workshopy max
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III. ZRUČNÍ KONSTRUKTÉŘI – dopravní prostředky a stroje

V dalším workshopu Dobrého  hraní  a  hravého učení  s  MOY TOY se  před dětmi  otevírá 
bohatství  dřevěného světa MOY TOY. Děti  mají  příležitost  užít  si  hraní  s  15 z  více než 100 
různých  dopravních,  stavebních  a  jiných  strojů.  Hraní  je  vystřídáno  rozebíráním,  objevováním 
viditelných i skrytých spojů, aby každý správný konstruktér poznal, jak je jeho modul postaven a 
mohl vstoupit do finále. Tím je opětovné postavení hračky. Děti si hrají, učí se a tvoří ve dvojicích, 
pedagogové jsou zapojeni buď do vlastní stavby nebo coby asistenti dětí – dle domluvy. V případě 
potřeby jako dopomoc slouží  návody a samozřejmě lektor,  který je připraven nejen zodpovědět 
všetečné dotazy malých konstruktérů ale i pomoct a zasáhnout dle potřeby.

Na konci všechny čeká odměna, kterou si účastníci vezmou domů. 

Cena: 70 kč za dítě
Čas trvání: cca 50 min
Optimální počet dětí na 1 workshopu je 21, max počet 28 osob včetně pedagogů 
Počet akcí za den: 3 workshopy max


