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ÚVOD 

Ve sborníku jsou pro potřeby pedagogů mateřských škol představeny práce s modely, které 

vycházejí ze stavebnice řady LEGO Education. Cílem je vytvoření základů technických dovedností 

u předškolních dětí různého věku. 

Tato souprava umožňuje zábavnou formou seznámit děti s konstrukcí a principy strojů 

a technických pojmů, jako jsou páky, kladky, kola, převody, rovnováha, pružnost, gravitace. Můžeme 

provádět experimenty se silami, gravitací a rovnováhou. Řeší se návrhy konstrukcí modelů, týmová 

spolupráce a komunikace při hledání řešení.  

Pro práci s tímto pracovním sešitem nejsou nutné rozsáhlé vědecké poznatky, přínosem je 

především kreativita, fantazie a nadšení. Děti mohou pracovat samy nebo ve dvojicích a pod vedením 

pedagoga se poučit z konstrukce a funkce předložených modelů. Tyto modely umožňují dětem vcítit 

se do role konstruktérů. Otázkami pedagogů „Co kdyby.…?“ „Proč….? „Jak .…?“  aj. jsou děti 

povzbuzovány k rozvoji představivosti a řešení daných situací. Přínosem jsou návrhy jejich vlastních 

řešení. Děti slovně formulují závěry, testují, co jednotlivé modely dokáží. 

Jednotlivé kapitoly pracovního sešitu, mají jednotnou strukturu.  

Uvedené příběhy děti motivují k řešení problému, následuje samotné konstruování dle návodu   

– „krok za krokem“.  Dítě zkoumá, klade otázky a má možnost navrhnout případné rozšíření a 

zdokonalení jednotlivých modelů. 

 

Celý pracovní sešit je zpracován pro použití sady LEGO Duplo 9656. 
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VĚTRNÝ MLÝN 

 

Vědecké poznatky:  

 Větrná energie   

 Větrná turbína 

 Síla  

 Rotace 

 

 

Aplikované postupy: 

 Kombinace materiálů 

 Vyhodnocení 

 Vlastnosti materiálů 

 Montování dílů 

 

 

 

Příběh:   

 

Honzík s Luckou rádi cestují a o prázdninách byli s maminkou a s tatínkem na dovolené v Holandsku. 

O tom, co všechno na cestách viděli, vyprávěli svým kamarádům. Tato země je zajímavá svými 

známými stavbami větrných mlýnů. Holandsko je krajinou velmi rovinatou, mlýny zde děti viděly 

na každém kroku. V současné době je v Holandsku přes tisíc funkčních mlýnů. Není se čemu divit, 

převládající čerstvý vítr od pobřeží moře, nemá ve své cestě po pevnině žádnou překážku, kvůli které 

by se mohl zpomalit a tak může volně svou silou foukat do lopatek mlýnů a tímto je roztáčet. Mlýny 

se lišily výškou, velikostí lopatek a také systémem otáčecí síly.  

 

Pomozte Lucce a Honzíkovi vyrobit větrný mlýn, aby si jejich kamarádi mohli více představit, 

jaké mlýny v daleké zemi, která se jmenuje Holandsko, viděli. 

 

              
Poznámky:  Lze vyrobit 2 druhy větrných mlýnů. Můžeme kombinovat velikosti otáčecích lopat, 

rychlost nebo systém, jakým se bude větrný mlýn otáčet a dá se tak do pohybu buď rychlého 

či zpomaleného. 
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Konstrukce: 

 

Větrný mlýn je možno postavit s rychlejším pohonem lopat nebo  s pomaleným  - viz návod. 

 

Potřebné díly: 

 

Postup:        

1.    

 

2.                 
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   3.                        4.  

 

                          .   

     5.                           6.  

 

 

                                           7.    

 

 Možnosti:   a/ Systém s pozvolným pohybem  

                      b/ Systém s rychlým pohybem  - žlutou kostku vyměníme za červenou s dírkama,     

                          abychom mohli protáhnout páku.  

                          Použijeme modrou gumičku – otáčivý pohyb se bude přenášet do horní části. 
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 Rozvaha: 

„Rychle nebo pomalu?“ 

 

Pokud chceme postavit větrný mlýn , který bude své lopaty požívat velmi pomalu a ladně, je to možné 

díky modrému válci , který zapříčiní pomalý a ladný pohyb lopat. Pokud chceme mít mlýn , který 

pracuje velmi rychle ( dle povětrnostních podmínek ) lze místo modrého válce použít jen modrou 

gumičku a žluté kolečko s otáčecí páčkou. Pak se nám naskytne pohled na rychle rotující lopaty 

mlýna. Můžeme si vybrat tedy ze dvou druhů rychlostí. 

 

 

Poznatky: 

 

Síla větru ( neboli v tomto případě naše lidská síla ) otáčí  a vytváří energii. 

 

Přemýšlení: 

 

„Popište, co se stalo a proč?“ 

„Popište, jak model funguje?“ 

„Kde můžeme větrný mlýn vidět ?“ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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VODNÍ ŠLAPADLO  

 

Vědecké poznatky: 

 Lidská síla 

 Roztáčení 

 Pohyb 

 Rotace 

 Zpětný chod a vpřed 

 

Aplikované postupy : 

 Montování dílů 

 Vlastnosti materiálů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

                                             

Nová slovní zásoba: 

 Plavidlo 

 Plovák 

 Lodní šroub 

 Rotace 

 

Příběh 1:   

Je krásný den a Honzík s Luckou se vydali k vodě. Koupou se a hrají si s míčem, skáčou do vody 

a dívají se na malé výletní loďky,  které plují v dálce. Taky by si rádi někam vyjeli, ale copak můžou? 

Honzík není kapitán, aby mohl řídit loď. Najednou z dálky volají jejich kamarádi, kteří si půjčili vodní  

šlapadlo! 

„To je paráda!“ zavolal Honzík, pojedeme také na šlapadle! Vydali se podél břehu řeky, až k místu, 

kde se šlapadla půjčovala. Zjistili však, že už zbylo k vypůjčení jen poslední jediné a to se právě 

opravovalo. 

Pomozte Honzíkovi a Lucince opravit rozbité šlapadlo, aby se mohli projet po vodě i se svými 

kamarády.  

 

Příběh 2 : 

Je krásný den a Honzík s Luckou se vydali k vodě. Koupou se a hrají si s míčem, skáčou do vody  

a dívají se na malé výletní loďky a čluny, které plují v dálce. Lucka by si ráda vyjela lodí  na vodu  

a plula po řece, ale Honzík chtěl jít na kolo. Chtěl si na kole pořádně zajezdit. „Co budeme dělat?“ řekl 

smutně Honzík. „Mám nápad !“zvolala radostně Lucka a běžela k panu námořníkovi, který tam zrovna 

půjčoval zajímavou loďku. Loď nevypadala  jako ty ostatní, něco na ni bylo jiné! Měla kola, pedály a 

dokonce mohla plout po vodě bez pádel a motoru. Lucka se zeptala námořníka, co je to za zvláštní 

loď. Pan námořník dětem vysvětlil, že je to šlapadlo na vodu, které se dá do pohybu, jen když budeme 

naši silou šlapat na pedály a tím se kola roztočí. „To je ono!“ zaradoval se Honzík. „ To se mi bude 

také líbit!“ 

 

„Chcete také vidět, jak vypadá vodní šlapadlo, které si Lucka s Honzíkem půjčili?“ 
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Konstrukce: 

 

Je možnost provést konstrukci i bez uvedené stříšky – pak lze umístit doprostřed mezi dvě velká kola  

ještě jedno. 

Systém 3 kol do sebe zapadne a při otáčení budou působit společně – šlapadlo vyvine větší rychlost. 

 

Potřebné díly: 

                                              
 

 

Postup: 

                          1.              
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                       2.    

                      3.  

 

 

      4.  
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Rozvaha: 

„ Rychle vpřed?“ 

Vzhledem k modelu šlapadla máme dva různé způsoby jak je lze vyrobit. Pokud chceme, aby dojem 

šlapadla působil jako vodní plavidlo s rychlejším pohybem – umístíme mezi dvě kola (žluté) ještě 

jedno malé červené ozubené kolo. Tím, že umístíme mezi dvě žlutá kola ještě jedno červené – 

přijdeme tím o zelenou stříšku (proti slunci). Pokud bychom nechali kola pouze 2, šlapadlo by mělo 

menší rychlost, bylo by poháněno méně koly. Když dáme kola 3 šlapadlo tak vydá větší výkon. 

Poznatky:  

Pokud bychom zanechali 3 kola a dali šlapadlo do pohybu – stříška by nám nedržela a pohybovala by 

se tam a zpět, což by mohlo pokazit celkový dojem z postaveného modelu.  

Důvodem, proč stříšku někdy nepřipevníme  je, že nepotřebujeme ochranu proti slunci. Můžeme si tak 

dopřát jízdu rychlejší   .   

Přemýšlení: 

 „Popište, co se děje a proč?“ 

 

„Popište, jak model funguje?“ 

 

„Proč je někdy stříška na šlapadle výhodou?“ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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SILNIČNÍ VÁLEC  

 

Vědecké poznatky: 

 Stavební nástroj 

 Pohon 

 Hmotnost 

 Působení tlaku/síly 

 Kola 

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Využití mechanizmu 

 Vyhodnocení 

 

Nová slovní zásoba: 

 Válec 

 Hmotnost 

 Povrch 

 

Příběh:  

Blíží se závody aut a Honzík se už nemůže dočkat, až se přijde podívat na závodníky, kteří se budou 

prohánět po nové dráze. Minulý rok se však závodní dráha zničila a musí se počkat, až se cesta opraví. 

Protože poslední dny stále pršelo, nedala se cesta opravovat. Nyní musely stroje odjet jinam. Honzík je 

smutný, protože se letos závody asi neuskuteční. „ Jak se opravuje cesta?“ ptá se Honzík. „Jaké stroje 

jsou k tomu třeba?“  Když jeho otázky uslyšela Lucka, vzala Honzíka ke svému strejdovi, který umí 

řídit a obsluhovat silniční válec a právě díky němu se dají cesty opravit, aby byly zase jako nové. 

Poprosili strejdu, aby cestu opravil. 

 

Sestavte silniční válec, kterým se cesty opravují! 

 

Poznámka: Dejte na podložku písek, plastelínu…jiný materiál a podívej se, jakou musí válec 

vynaložit sílu pro urovnání a vyrovnání povrchu.  
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Konstrukce:  

Sestavte s dětmi podle návodu ze sady LEGO Duplo 9656  silniční válec. 

Ujistěte se zda se vynakládá dostatečné úsíli a tlak na přední kola , která by se měla pod tlakem otáčet. 

 

Potřebné díly:1 

                                   

Postup: 

 

1.  
 

                             2.    



17 
 

3.   4.  

  

                            5.  

    6.     ... jedna páčka je směrem ven (zvedák) 

   7.                          ...druhá páčka je zasunutá v rameni zvedáku 
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Rozvaha  

„Těžký nebo lehký?“ 

Dvě ramena držící válec složený ze dvou kol, je možno sledovat při pohybu nejlépe na měkkém 

povrchu jako je například písek, hlína a jiné. 

V tomto případě přijde na řadu lidská síla vyvíjená na válec. Čím více zatlačíme, tím bude obtisk válce 

viditelnější a znatelnější.  

 

Poznatky : 

 

Pokud použijeme jako povrch například plastelínu, můžeme vidět znatelně rysy vyvíjené pod tlakem 

válce. Není zapotřebí velkého tlaku. Děti si mohou sami vyzkoušet, pod jak velkým tlakem bude 

možno s válcem pracovat a jaké po sobě zanechá stopy.  

 

Přemýšlení : 

 

„ K čemu se válec používá a proč?“ 

„Na jakém principu pracuje?“ 

„Popište, co by se stalo kdyby.....“ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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TRAKTOR S POVOZEM  

Vědecké poznatky: 

 Tah 

 Síla 

 Motor 

 Kola  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Zemědělský stroj 

 Tah,tlak,pohon 

 Terén 

 Tahač  

 

Příběh:  

Lucka s Honzíkem byli na víkend u babičky a u dědy na vesnici. A jak bývá na vesnici zvykem, je tam 

vždy hodně práce a ani teď tomu nebylo jinak. Babička s dědou jsou moc rádi, když děti přijedou. 

Zrovna je období, kdy se sklízí seno a tak je každý pomocník zapotřebí  

Honzík a Lucka si hrají venku u potůčku, když v tom si Lucka všimla, že se začíná na obloze mračit  

a zatahují se bouřkové mraky. „Babičko!“ zavolala Lucka, „Venku bude asi pršet!“ 

Děda zavolal: „Pojeďme rychle, ať stihneme seno uschovat do stodoly, dokud je suché!  

 

Sestav si traktor a povoz, na kterém Lucka s Honzíkem jedou zachránit úrodu. 

, 

   
 

 

 

Konstrukce : 

Výrobek se skládá ze dvou dílů – traktor a povoz. 
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Potřebné díly:1 

                                   

 

 

 

 

Postup:  

                                        1.  

 

2.  
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       3.    

 

 

4.  

5.    
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       6.       

 

        7.                       

 

 

Poznámka :  

 

Traktor je hotov a nyní sestrojíme povoz  ( přívěs). 

 

Je možno vyrobit jiný výrobek , který se dá pak následně odtáhnout pomocí háku ( např. auto…) 
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Konstrukce :  

Povoz – viz. návod 

 

Potřebné díly:1 

                                                                  

 1 .      2.  

3.        4.  

 

Rozvaha: 

„Zatáhne a odtáhne?“ 

Traktor je možno vyrobit buď samostatně (bez povozu) nebo zároveň s povozem. Můžeme vše nechat 

na dané situaci a tématu. Pokud se rozhodneme pro variantu s povozem – viz návod, musíme  

do rekonstrukce zahrnout také lano, které pak zachytíme za tyč, která bude v povoze. 

Páčkou, která je na straně traktoru budeme namotávat a tím se nám bude objekt buď přibližovat nebo 

ho potáhneme za sebou. Musíme vynaložit sílu na páku, kterou regulujeme pohyb lanem a působíme 

buď odtah nebo přítah. 
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Poznatky: 

 

Povoz můžeme naplnit různým materiálem.  

Pro pohled více reálný a prožitkově působivý je vhodné naplnit povoz opravdovým senem, které lze 

také zakoupit v obchodě pro zvířata (zverimex).  

 

Přemýšlení: 

 

 „Co se může stát, když naplníme povoz velkým množstvím sena?“ 

 

„Popište, jak budete s modelem manipulovat, jak si s ním můžete hrát?“ 

 

 

 

 

                      5.    

 

 
Poznámky pedagoga: 
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HELIKOPTÉRA / VRTULNÍK 

Vědecké poznatky: 

 Vztlak 

 Tah 

 Síla  

 Rotace 

 Hmotnost  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Kombinace materiálů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Rotující plochy 

 Pohon 

 Vrtule 

 Osa  

 

Příběh: 

Venku bylo deštivé počasí a Honzík s Luckou si spolu hráli v pokojíčku. Stavěli si z různých druhů 

stavebnic. Lucka i Honzík si rádi hrají s legem a podle návodu i své fantazie si stavěli různé dopravní 

prostředky. Pozvali si dalšího kamaráda, který se k nim do domu nedávno nastěhoval. Děti postavili 

loď, letadlo, ale jejich nový kamarád stále neměl postaveno nic. Neznal stavebnici LEGO a tak si  

nevěděl rady. V jedné chvíli děti uslyšely podivný zvuk, jako když se něco velkého blíží a vznáší  

se nad jejich domem! Honzík, Lucka a jejich nový kamarád běželi k oknu, aby se podívali, co to slyší. 

Lucka najednou zvolala: „To byl vrtulník!“ „Ten ještě nemáme!“ Oba se podívali na svého smutného 

kamaráda a dostali stejný nápad . „Pojď, pomůžeme Ti sestavit vrtulník a budeme mít další dopravní 

prostředek!“ řekli vesele Honzík s Luckou!  

 

„Co myslíte, povede se jim vrtulník z lega sestrojit tak, aby jejich kamarád měl radost?“  

„Pomozte jim se sestrojením vrtulníku,  ať si můžou společně hrát.“ 
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Konstrukce : 

 

 

Potřebné díly:1 

                                 
 

Postup: 

                          1.           

                          2.  
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     4.  

3. 
  

 

 

    5.                                                       

   6.                    7.  
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                          8.    

 

 

Rozvaha: 

„Roztočí se a nastartuje?“ 

Vrtulník je model, který je snadný jak pro mladší, tak i pro starší děti. Můžeme postavit také  model, 

méně náročný. Princip pohybu vrtule se nemění, jedná se pouze o změnu konstrukce spodní části.  

 

Starší děti mohou udělat helikoptéru složitější dle již zmíněného návodu. Vrtuli rozpohybujeme 

pomocí vlastní síly a můžeme sledovat rotaci. Při tomto sledování můžeme s dětmi vést rozhovor, jaké 

druhy helikoptér znají, jaké už viděli a kde? Při konstrukci složitějšího modelu je vidět, že daný model 

může přistávat i na vodě – pomocí spodních lyží.  

 

 

Poznatky: 

 

Vrtule můžeme vyměnit za větší, vliv na pohyb nebude znatelný. 

 

 

Přemýšlení:   

 

 „Co jste si mysleli, že se stane a proč?“ 

„Popište co se děje?“ 

„Popište, jak model pracuje?“ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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KOLOTOČ / VÍDEŇSKÉ KOLO  

 Vědecké poznatky: 

 Odstředivá síla 

 Otáčivý pohyb (rotace) 

 Gravitace 

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Rotace 

 Rotační motory 

                                                                  
Příběh: 

Honzík s Luckou rádi chodí na  kolotoče. Navštívíli jich už spoustu a s maminkou a s tatíknem byly 

v mnoha lunaparcích a na poutích, kde byly různé  atrakce. Nebyly už jen na jediném kolotoči. 

Maminka s tatíkem  o jejich přání dobře věděli a tak chystali s dětma výlet do Vídně , kde by se jejich 

sen mohl stát skutečností. Snem Honzíka a Lucky je aby mohli zažít takový kolotoč , který by se 

otáčel celý kolem dokola a byl by od země hodně vysoko. 

 

„Pomozte dětem splnit představu o takovémto kolotoči.“ 

„Sestrojte kolotoč podle jejich přání.“ 
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Konstrukce : 

Sestavte s dětmi kolotoč / Vídeňské kolo 

Umístěním panáčků na houpačku dojde k vyvážení a za pomocí otáčivé páky uvedeme kolotoč  

do rytmu. Otočnou páčkou pohybujeme dle rytmu kolotoče - postupně se rytmus zrychluje, až se celé 

kolo otáčí kolem své osy. 

Jde o zpomalený rytmus, který se po chvíli změní v rytmus rychlý a pravidelný. 

Potřebné díly a postup: 

 

1. 2.  

     3.        4.  

      5.                     6.   
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                                             7.     

 

Rozvaha: 

„ Pravidelně nebo nepravidelně?“ 

Kolotoč může být sestaven dvěma  způsoby.  

V jednom případě můžeme pozorovat, jak kolotoč nabírá rychlost a dostává se do pravidelného oběhu, 

neboli se točí kolem své osy. V druhém případě lze pozorovat,  jak se kolotoč díky pomalým a 

kmitavým pohybům dostává do pohybů nepravidelných. Záleží na naši síle, kterou vyvíjíme na páčku, 

která zapříčiní pohyb ramenem. Můžeme testovat jak dlouho a kolik kol kolem své osy kolotoč udělá, 

aniž bychom se museli zapříčinit svou vlastní silou vyvíjenou na páku. Děti mohou počítat a zkoušet 

stále nové možnosti, co se týče rozpohybování ramena ( čím větší rychlost, tím více kol rameno 

udělá.) 

Poznatky: 

Kolotoč je možno uvést do pohybu pouze pozvolna! Tak, jak mohou děti sledovat v reálu, kdy se 

kolotoč okamžitě do nejrychlejšího pohybu nedá, Největších otáček docílí pouze pozvolna. Pokud 

budeme pákou otáčet stále – kolotoč se nezastaví. Pokud pákou přestaneme hýbat a necháme dokmitat 

rameno, kolotoč se sám pozvolna zastaví. 

Pokud dva panáčky posadíme mimo krajnice ramena, způsobíme tím nepravidelnost pohybu kolotoče. 

Přemýšlení : 

„Díky čemu se dal kolotoč do pohybu?“ 

„Popište, co se stalo?“ 

„Co jste si mysleli, že se stane?“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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KAMION  S  PŘÍVĚSEM  /  TRUCK 

Vědecké poznatky: 

 Pohon 

 Motor 

 Hmotnost 

 Tahač  

 Kola  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Kombinace materiálů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu  

 

Nová slovní zásoba: 

 Přívěs 

 Návěsná souprava 

Příběh: 

Rodiče od Lucky a Honzíka, kteří bydlí na sídlišti čeká náročný úkol. Budou se stěhovat  

do nově postaveného domu. Všechen nábytek -  židle, stoly, skříně, postele, ale také věci – oblečení, 

hračky, kuchyňské nádobí … musí přestěhovat. Nábytku a věcí je opravdu hodně a jejich osobní auto 

je malé. Na to, aby mohlo převést tak objemný náklad není uzpůsobeno. 

Tatínek má ještě auto - dodávku, ale do té by také nemohli dát všechno najednou. Museli by jet 

několikrát a stejně by se velké skříně do ní nevešly. 

Lucka s Honzíkem si myslí , že přece musí být i větší auta než ta, které mají v garáži. 

Nejlepší by opravdu bylo, kdyby přestěhovali všechen nábytek a věci do nového domu najednou.  

 

 „Pomůžeme Honzíkovi a Lucce postavit takový dopravní prostředek?“ 

„Umíme postavit i něco většího než osobní auto?“ 
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Konstrukce : 

Sestavte s dětmi podle návodu ze sady LEGO Duplo 9656   kamion/truck. 

Návod k sestavení je rozdělen na dvě části : stavba kamionu – přední část  

                                                                        stavba návěsu – zadní část 

 

Potřebné díly pro kamion – přední část: 

 

Postup: 

   1.    

   2.    
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3.  

 

 

4.  
2.   3. 3  

 

 

5.  
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Potřebné díly – návěs: 

                             

Konstrukce: 

 

                              

 

    1. 

              
 

 2.         
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   3 . 

 

 

   4.  

 

 

 

   5.                  

6.   
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7.  
 

Rozvaha: 

„Dlouhý nebo krátký?“ 

Kamion je obtížnější na konstrukci. Nejsložitější je přívěs. Děti se mohou rozhodnout, zda přívěs bude 

opravdu tak velký a dlouhý jako je v návodu.  

Je možno jej naplnit různými předměty a přemístit po prostoru. Podle zvolené velikosti můžeme 

naplnit přívěs vice věcmi. Rozhodnutí je na dětech a na aktuální potřebě daného prostoru. 

Poznatky: 

Kamion lze využít i za použití menšího množství kol. K pohybu je zapotřebí pouze lidská síla, 

působící na daný předmět. Kamion může sloužit jako dopravní prostředek například ke „stěhování“. 

Přemýšlení: 

„Popište, co může kamion převážet.“ 

„Popište, jak model funguje.“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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TŘÍKOLKA 

Vědecké poznatky:  

 Tlak (motor) 

 Tření 

 Kola  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Síla 

 Tření 

 Kola (pneumatiky) 

 

Příběh: 

Ve škole dostaly děti těžký domácí úkol.V hodině probírali způsoby dopravy a různé dopravní 

prostředky, které jezdí běžně po cestách. Všechny děti ví, že auta, autobusy a jiné dopravní prostředky 

mají  převážně 4 , 6 a více kol. 

Úkol od paní učitelky zněl, aby děti doma vymyslely a vyrobily takový dopravní prostředek, který 

bude mít 3 kola nebo 5 kol a přesto se jím bude možno dopravovat. Honzík a Lucka doma přemýšleli  

a nakonec vyrobili dopravní prostředek, který měl opravdu tolik kol, kolik řekla paní učitelka 

při zadávání úkolu. 

 

     „Existuje takový dopravní prostředek?“ 
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Konstrukce: 
 

Tříkolka se skládá původně z 5 kol, které díky tomu, že jsou velmi blízko u sebe – působí jako jedno 

velké kolo. 

Lze vyzkoušet i stavbu s méně než 5 koly - 3 kola. 

Při působení tlaku na tříkolku – se dá do pohybu. 

Lze využít taktéž točící se kolečko na straně ramen, aby tříkolka vykonávala pohyb . 

 

Potřebné díly:1 

                               
 

 

 1.                  

  

 

 

 

 2.           3.  
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   4.         5.  

 

 

        6.    

 

 

 

                                  7.  
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8.  

 

 

                                                9.          

                                                                                                                  

          10.  
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Rozvaha: 

„Rychle nebo pomalu?“ 

Stavba trojkolky je úkol především pro starší dětí. 

Pomocí kolečka (žlutého) je možno uvést trojkolku do pohybu, aniž bychom museli vyvíjet jakýkoliv 

tlak. Kolečko se nachází na straně modré gumičky, 2 ze spod ramena. 

Pohyb bude pomalejší, než  kdybychom se o pohyb zapříčinili vlastní silou tlaku na daný předmět. 

Dítě si tak může zvolit, zda pojede pomalu či rychle a zda za pomocí své síly tlaku, či pohonu kolečka 

s malou rychlostí. 

 

Poznatky : 

 

Uvést trojkolku do pohybu pomocí žlutého kola, je možné za předpokladu uchycení kola mezi prsty  

a malými pohyby jím otáčet. Pokud zvolíme pohyb svižný a rychlý, tlak,  který na trojkolku vyvineme 

jí dá do pohybu a můžeme tak sledovat pohybující se proces, kdy se modrá gumička  rozpohybuje a 

tím i kolo na předním rameni trojkolky. 

 

Přemýšlení : 

 

 

„Co jste si mysleli, že se stane a proč?“ 

 

„Popište, co se stane, když ..... “ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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LOKOMOTIVA 

Vědecké poznatky: 

 Kolejové vozidlo 

 Parní stroj 

 Pohyb 

 Posun 

 Síla 

 Rychlost 

 Hmotnost 

 Tah 

 

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

 

Nová slovní zásoba: 

 Pára 

 Koleje  

 

Příběh:  

Honzík byl na víkend u dědečka a babičky. Děda vzal Honzíka na nádraží a ukazoval mu lokomotivy. 

To byl Honzík moc rád a užíval si každou chvíli, kdy mohli s dědečkem na nádraží být. 

Děda si všiml , že by se Honzík v lokomotivě rád projel a tak zařídil pro Honzíka vyhlídkovou jízdu. 

Honzík byl tak nadšený, že po jízdě v lokomotivě prohlásil, že by si přál být strojvedoucím a chtěl by 

řídit vlaky.Vyprávěl Lucce každý detail, jaký měla lokomotiva tvar,kola a komín… 

Když přijel Honzík domů, bylo mu po dědečkovi smutno, ale taky po lokomotivě, ve které se mohl 

projet. Rád by si tento zážitek zase zopakoval a tak vyprávěl Lucce jak to bylo prima a postesknul si . 

Lucka chtěla Honzíka rozveselit i překvapit a tak mu chtěla lokomotivu sestrojit a udělat mu tak radost 

 

Myslíš, že se Lucce podařilo lokomotivu postavit a byla přesně taková jak Honzík vyprávěl ? 

Pomozte Lucce postavit pro Honzíka lokomotivu, ve které tak rád jezdí. 
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Konstrukce: 

 

 

Potřebné díly: 

                                
 

 

Postup: 

1.    2.  
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3.              4.  

 

5.                 6.   
 
 

7.                8.  
 



46 
 

                                 9.  
 
 
 

Poznámky:  
Stavbu lokomotivy a jiných pojízdných prostředků lze použít k tématům : 

Cestujeme (jak-čím-kde) , doprava (druhy a způsoby dopravy) , povolání ( čím chci být, co dělá 

tatínek , co dělá dědeček…) 

 

Rozvaha: 

„Jak blízko?“ 

Přiveďte děti k přemýšlení vzhledem k ozubeným kolům a jejich ustavení. 

Aby bylo možné dát lokomotivu do správného a reálného pohybu je zapotřebí, aby se daná kola sebe 

sama navzájem dotýkala a tak se navzájem poháněla k pohybu a rozpohybovala v souměrný pohon. 

 

Poznatky:  

 

Pokud zkusíme dát kola od sebe a nebudou se vzájemně alespoň minimálně dotýkat, uvidíme, že 

pohyb nebude souhrou, ale samostatnou jednotkou pohybu, který nebude mezi sebou nijak 

spolupracovat. Lokomotiva je poháněna parním motorem. 

 

Přemýšlení: 

 

 „Díky čemu se model pohybuje?“ 

„ Popište co se stalo?“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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BAGR 

Vědecké poznatky: 

 Páka 

 Síla 

 Hmotnost 

 Kola  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Vytvoření mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Páka 

 Rameno 

 Lopata 

 

Příběh: 

Lucka s Honzíkem byli na procházce v lese. Chodí do lesa moc rádi, pozorují přírodu, zvířátka a vždy 

tady zažijí moc pěkné chvíle. Kousek o podál se ale dělo něco, co ještě Honzík ani Lucka neviděli. 

V lese mezi stromy pracovali lesníci a sváželi z místa na stranu kusy klád stromů. Děti byly tak 

unešeny z této podívané , že s upřeným pohledeme sledovali každý pohyb tohoto velikého stroje , 

který měl takovou sílu , že posekané stromy stěhoval z místa na místo. Honzík znal jen ten bagr , který 

nakládá a vysypává například hlínu, písek a kamení… ale tento byl speciální a byl určen na práci 

v lese. Podle toho měl i přizpůsobenou přední lopatu.Protože se za chvíli začalo stmívat, musely jít 

děti domů.Cestou si povídali, jak by bylo zajímavé si takový bagr postavit doma ze stavebnice a 

přenášet s ním různé předměty a malé hračky.„Musíme to vyzkoušet!“ řekl Honzík nadšeně. „Už je 

sice večer ale myslím, že to ještě zvládneme“ řekla Lucka! 

 

„Pomůžete Honzíkovi a Lucce postavit  bagr dřív, než půjdou spát?“  

„Vyzkoušejte, jaké předměty a malé hračky se dají pomocí tohoto bagru přenášet.“ 
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Konstrukce: 

 

Potřebné díly:    

                               

  1.          2.   

 

 

      

                3.  
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 4.              

 5.                                                           

  

 

 

Rozvaha: 

Ujistěte se, že kola bagru se otáčejí hladce. Páka, která je přidělána k okraji by se měla lehce zvedat  

a tím i celý systém přední části. Je možno si vyzkoušet a přenést jakýkoliv předmět v malé velikosti  

na ploše bagru. 

 

Přemýšlení: 

 „Co jste si mysleli, že se stane a proč?“ 

„Popište, co se stalo.“ 

„Popiš, jak bagr pracuje a díky čemu?“ 

„Čím je bagr užitečný pro stavbaře?“ 

 

Poznatky: 

Bagr pomáhá lidem při výkopových pracích, při stavbě základů domů, při stavbě vodovodní 

kanalizace. Jámy jsou díky tomuto stroji vykopané rychleji. Pokud by lidé neměli bagr, museli by 

jámy kopat rýčem a lopatou. Stroje nám urychlí a usnadní práci.  

Poznámky pedagoga: 
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KOLOBĚŽKA 

Vědecké poznatky: 

 Síla 

 Odraz 

 Hmotnost 

 Rovnováha 

 Kola  

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Odraz 

 Plošina 

 Řídítka 

 Lidský pohon (nohou) 

 

Příběh: 

Před domem, kde bydlí Honzík a Lucka se opravila cesta a byla udělaná nová s hladkým povrchem. 

Cesta stvořená na jízdu na kole či na kolečkových bruslích . Bylo krásné počasí a tak se rozhodli jít 

ven. Když šel tatínek s Honzíkem a Luckou do garáže pro kola, zjistili, že jedno kolo je špatné a není 

pojízdné. „ Co budeme dělat?“ posteskla si Lucka . 

 

Honzík řekl , že si mohou místo jízdy na kole jen zaběhat. Lucce se však běhat  nechtělo. 

Těšila se, že se s Honzíkem po nové , rovné cestě projede na kole a teď mají kolo jen jedno.  

V tom přišla do garáže maminka a řekla dětem:“Děti, rozhlédněte se kolem a určitě přijdete na to, že 

tady máme ještě jeden dopravní prostředek, který se kolu podobá. Nemá šlapadla a přesto to jede  – 

kdo mi odpoví na mou hádanku?!“ 

Pojďte se podívat na čem  děti nakonec jely. 
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Konstrukce :  

Umístěte kola tak, aby se mohla hladce otáčet. Barvy můžete prostřídat, taktéž si libovolně zvolit 

celkovou délku koloběžky. 
 

Potřebné díly:    

           1.  

 

     2.       3.  

 

 

       4.                             5.    

     

Poznámka: Stavbu koloběžky lze využít u témat – sportování , doprava aj. 



52 
 

Rozvaha: 

„Jak daleko dojede a jak rychle pojede ?“ 

Koloběžka je model určen pro mladší dětí.  

Je zde možnost ukázat názorně jak lze uvést prostředek do pohybu, aniž by měl šlapací pedály, motor, 

či jiný pohonný prostředek. 

Jak daleko je možno dojet na dopravním prostředku jako je koloběžka?  

Můžeme s dětmi zjistit a poslat koloběžku po hladkém či mírně zdrsněném povrchu a sledovat, kam 

dojede. 

 

Poznatky: 

 

Podle povrchu můžeme s dětmi vést rozhovor o tom, jak daleko a kam je možno s koloběžkou dojet. 

Děti mohou navrhovat různá místa a mluvit například z vlastní zkušenosti. 

V reálu můžeme dětem lépe vysvětlit, že k tomu, aby se koloběžka dala do pohybu potřebujeme pouze 

vlastní sílu, která působí na daný povrch. Můžeme také s nimi rozebrat slovo „ kolo - běžka“ a 

zkoumat, co si pod tímto slovem každý představí a proč. 

 

 

Přemýšlení: 

 

 „Co jste si mysleli, že se stane a proč?“ 

„Popište, co se stalo?“ 

„Popište, jak model funguje?“ 

 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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TATÍNKŮV JEŘÁB 

Vědecké poznatky: 

 Hmotnost/váha 

 Síla 

 Výška 

 Energie 

 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanismu 

 

Nová slovní zásoba: 

 Jeřáb 

 Hák 

 Výška 

 Hmotnost/váha 

 Síla 

 Břemeno 

 Energie (lidská, elektrická) 

Další použité materiály: 

 Kousek papíru 

 Kroužek od klíčů 

 Klíč 

 Malá keramická cihlička s otvorem na zavěšení 

 

Příběh: 

Honzíkův táta je velmi hodný, milý a pracovitý muž. Je pro Honzíka vzorem, jednou chce být jako on. 

Jeho táta pracuje na stavbě jako jeřábník. Sedí v kabině velkého vozu, který ovládá dlouhý stožár  a na 

jeho konci je hák k uchopení břemene.  

Jeřáb pomáhá lidem zvedat různé věci, které by lidé sami bez pomoci jeřábu nezvedli, například kusy 

dřeva, cihly, beton. Jeřáby se objevují tam, kde se staví něco vysokého.  

Až bude Honzík velký, chce být taky jeřábníkem. Už teď ho tatínek občas bere s sebou do práce. 

Kvůli bezpečnosti musí každý na stavbě nosit přilbu. Honzík ji také dostává. Už ví, že je to náročná a 

zodpovědná práce. Tatínek musí pořád sledovat okolí jeřábu, aby z něj na nikoho nic nespadlo. Do 

jeřábu děti ale nesmí! Je tam mnoho různých tlačítek a páček, zmáčknout je může jen ten, kdo tomu 

opravdu rozumí. 

Honzík je nadšený a rád by byl jeřábníkem už teď.  „Pomůžeš Honzíkovi jeřáb sestavit?“ 
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Konstrukce: 

Potřebné díly: 

.  

 

 

Postup:  

1.  

2.    

 



55 
 

3.   

 

Rozvaha: 

„Lehké nebo těžké“? 

Zavěste na hák jeřábu různé díly stavebnice LEGO DUPLO či jiné materiály (kus papíru, kroužek od 

klíčů, klíč, keramickou cihličku s otvorem na zavěšení) a zkoušejte, co všechno jeřáb unese. Je to pro 

tento jeřáb lehké nebo těžké závaží? 

Poznatky: 

Jeřáb pomáhal lidem už v dávných dobách – to jej poháněli sami lidé svou silou. Dnes už pohání 

jeřáby elektrická energie. Jeřáb nám pomáhá při manipulaci s břemeny ve velkých výškách a také 

při přemísťování břemen z jednoho místa na jiné místo (takovému jeřábu se říká „autojeřáb“). 

 

Přemýšlení: 

„Přemýšlejte o tom, co všechno ještě unese opravdový jeřáb a k čemu všemu nám může sloužit.“ 

„Co bychom my, lidé, museli dokázat, kdyby jeřáby neexistovaly?“  

 

 

Poznámky pedagoga: 
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VÁHA V OBCHODĚ 

Vědecké poznatky: 

 Určování hmotnosti těles 

 Setrvačná hmotnost 

 Gravitační hmotnost 

 Práce s různou tíhou závaží 

 Vážení materiálů a surovin 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanismu 

Nová slovní zásoba: 

 Hmotnost/váha 

 Lehký / Těžký 

 Více / Méně 

 

Další použité materiály: 

 Různá tíha závaží 

 Předměty z dětského obchodu 

 Krabičky naplněné surovinami (např. rýže, hrách, fazole, apod.) 

Příběh: 

V jedné moravské vesničce stál na malém náměstí obchod. Všichni lidé z vesnice tento obchod 

navštěvovali, když potřebovali nakoupit nejrůznější ovoce, zeleninu, pečivo, mléko, maso a další 

výrobky. 

V této vesničce bydlel i Karlík se svou rodinou. V sobotu poslala maminka Karlíka do obchodu. 

Potřebovala koupit jablka pro Karlíkovu sestřičku Alenku. Když přišel Karlík do obchodu začal hledat 

jablka. Chodil uličkami, až najednou uviděl v bedýnkách naskládaná, krásná, červená jablka. Jablka 

nabral do sáčku a utíkal k pokladně. Paní pokladní mu ale řekla: ,,Karlíku, ty jablíčka musíš nechat 

zvážit, jinak nebudu vědět kolik takové množství jablek váží. Běž k paní prodavačce dozadu ona ti 

jablka zváží.“ Karlík šel tedy zpět dozadu k ovoci. Paní prodavačka Nováková, už se na něj smála. 

Položila jablka na váhu a zvážila je. Karlík ji se zaujetím pozoroval. Přemýšlel, jakou váhu by si mohl 

vyrobit doma on do svého obchodu v pokojíčku. Jak by váha měla vypadat? Jak zjistí co je lehčí, a co 

naopak těžší? Co všechno může potom vážit? Poděkoval, zaplatil, popadl jablka a upaloval domů. 

V hlavě už měl nápad, jak si takovou váhu vyrobí z lega. 

„Pokusíte se sestavit váhu společně s Karlíkem?“ 
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Sestavte s dětmi podle návodu ze sady LEGO Duplo 9656 váhu pro Karlíka do jeho obchodu.  

Společně si poté zkoušejte, jak se s váhou pracuje. 

Potřebné díly:    

            

Konstrukce: 

1. 

             

2 
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 3. 

  

 

Rozvaha: 

„Co je lehčí“?                   ,,Co je těžší?“                    ,,Co váží stejně?“ 

Připravte si různě těžké předměty ke zvážení. Porovnávejte, který z předmětů na váze je více nahoře 

(lehčí předmět), a který je více dole (těžší předmět). Jsou u některých předmětů obě ramena váhy 

stejně? Zkuste předměty vyvažovat, přidávat, pozorovat, jak se váha pohybuje. Zaznamenávejte, 

 a veďte společnou diskusi. 

 

Poznatky: 

Aktivní práce s váhou. Jak toto zařízení funguje, jak se používá. Práce s gravitační silou, rovnováhou, 

určování hmotnosti těles. Základy elementární matematiky, práce s pojmy lehčí x těžší , více x méně. 

 

Přemýšlení: 

Přemýšlejte o tom, co všechno můžeme vážit.   

Zkuste si vždy dva předměty nakreslit na papír, odhadnout co bude lehčí, co těžší a znázornit lehčí < 

těžší.  

Všechny předměty pak společně zvážíte na váze. 

 

Poznámky pedagoga: 
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RUČNÍ ŠLEHAČ 

Vědecké poznatky: 

 Rotace – točení 

 Rychlost  

 Pohyb 

Aplikované postupy: 

 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Využití mechanismu 

Další použité materiály: 

 Mísa s vodou  

 Pěna do koupele  

 Brčko  

Příběh: 

Honzík a Janička si moc rádi hrají na zahradě. Při svých hrách se často umažou a tak 

jednou přišli domů a měli špinavé nejen ruce, byli umazaní úplně celí. Přemýšleli, co by 

vymysleli, aby se na ně maminka nezlobila.  

„Pomůžeme Janičce a Honzíkovi vyrobit ruční šlehač na pěnu, aby se mohli pořádně 

vykoupat?“ 

Konstrukce: 

Sestavte podle obrázku ruční šlehač.  

Potom si připravte mísu nalejte do ní teplou vodu a potřebné množství pěny do koupele.  

Vložte šlehač do mísy a otáčením vytvořte dostatek pěny. 
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  Postup: 

1.   

2.  

3.  
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Rozvaha: 

Sledujte s dětmi, jakou rychlostí otáčíme ruční kličkou a jakou rychlostí se otáčejí 

metličky, které vytvářejí pěnu.  

Povídejte si o tom, co způsobilo, že se metličky otáčejí mnohem rychleji.  

 

 

Poznatky: 

Díky ozubeným kolečkům můžeme použít malou rychlost otáčení k tomu, abychom   

velkou rychlostí roztočili metličky, které pak dokážou vytvořit pěnu. 

 
 

Poznámky pedagoga: 
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LETADLO 

Vědecké poznatky: 

 Tření 

 Valivý odpor 

 Síla 

 Drsnost povrchu 

 

Aplikované postupy: 
 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 Vytvoření letadla 

 Příprava povrchů 

 

Nová slovní zásoba: 
 Letadlo 

 Podvozek 

 Tření 

 Kola (pneumatiky) 

 Síla 

 Povrch 

 Přistávací dráha 

 

Další použité materiály: 

       Hladká deska 

       Koberec 

 

 

Příběh: 

Honzík je pilotem velkého dopravního letadla. Jeho úkolem je bezpečně přepravovat 

cestující, kteří letí na dovolenou k moří. 

Je to velice zodpovědná práce. Každý pilot si musí před odletem zkontrolovat, zda 

není letadlo poškozené. 

Honzík během důkladné kontroly zjistil, že s podvozkem není něco v pořádku. 

Okamžitě závadu nahlásil, ale aby cestující, kteří měli tímto letadlem letět, nemuseli 

na opravu čekat, rozhodl se Honzík, že poletí jiným letadlem. 

 
„Pomůžete Honzíkovi postavit nové letadlo, aby cestující nemuseli čekat než se jejich   

letadlo opraví?“   

 

 

„Pojďme to zkusit!“ 

 

 

Konstrukce: 

 

Sestavte s dětmi podle návodu ze sady LEGO Duplo 9656 stejné letadlo, jakým měl 

Honzík přepravit cestující na dovolenou moři. 

Ujistěte se, že podvozek funguje, aby letadlo mohlo bezpečně vzlétnout i přistát. 
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Potřebné díly: 

 

         
 

 

 

Postup: 
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Rozvaha: 

 

„Lehce nebo těžce“? 

Připravte si s dětmi hladkou desku a koberec (dva různé povrchy), které budou 

představovat přistávací dráhu. Porovnejte, kolik síly je potřeba vynaložit pro rozjezd 

nebo přistání letadla na jednotlivých přistávacích dráhách.  

 

Poznatky: 

 

Pro uvedení letadla do pohybu na dvou různých površích je zapotřebí vynaložit různé 

velikou sílu. Toto je dáno rozdílnou drsností povrchu, která určuje valivý odpor, jenž 

je potřeba překonávat. Proto je náročnější rozpohybovat letadlo na koberci nežli na 

hladké desce.    

 

 

Přemýšlení: 

 

„Proč je přistávací dráha rovná a hladká?“ 

 

„Může letadlo sloužit pouze k přepravě cestujících nebo může převážet i něco jiného?“  

 

 

Poznámky pedagoga: 
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STUDNA 

 

Vědecké poznatky: 
 Pohyb 

 Rotace 

 Síla 

 

 

Aplikované postupy: 
 Montování dílů 

 Vyhodnocení 

 

 

Nová slovní zásoba: 
 Hmotnost  - lehký x těžký 

 Vědro 

 Protiklady – plný x prázdný 

Příběh: 

Pepíček a Tánička jezdí každý víkend s maminkou a tatínkem na chalupu, která stojí uprostřed lesa. 

Na zahradě mají studnu plnou vody, ze které maminka vědrem vodu nabírá a zalévá s ní kytky. Děti 

vědí, že se samy nesmějí ke studni přibližovat, protože je hluboká a mohly by do ni snadno spadnout.. 

Proto, když chtějí děti mamince pomoci zalévat záhonky, zavolají tatínka, aby jim pomohl do vědra 

vodu nabrat. 

Teď si taky můžeš vyrobit takovouto studnu a přemýšlet nad tím, co vše by mohlo vědro 

 u studny unést a jakou sílu musíme použít k tomu, abychom vytáhli plné vědro – prázdné vědro. 

 

Konstrukce: 
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Rozvaha 

Zkoumáme, co všechno je tato zkonstruovaná studna schopna unést a vedeme debatu, co může unést 

opravdová studna, kolik musíme použít síly, abychom vytáhli plné – prázdné vědro. 

Poznatky: 

 

Do spodní části studny je možnost přidělat další kousky stavebnice tak, aby se studna 

vyvýšila a prohloubila a provázek s háčkem se mohl spustit níž. 

Přemýšlení: 

„Jak model funguje?“ 

„Co jste si mysleli, že se stane a proč?“ 

„Pokud bychom chtěli studnu vylepšit, jak bychom to udělali?“ 

„K čemu je studna?“ 

„Proč je lidem užitečná?“ 

Poznámky pedagoga: 
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KOLOTOČ 

Vědecké poznatky: 
 

 energie 

 síla 

 rotace 

 pohyb 

 

Aplikované postupy: 

 kombinace materiálů 

 vyhodnocení 

 příprava hry 

 montování dílů 

 

Nová slovní zásoba: 
 rotovat ( točit se) 

 stabilní 

 nestabilní 

 rychlost 

 

Příběh: 

Do města, ve kterém bydlí Tánička s Pepíčkem, přijela velká pouť. Na pouti je spousta atrakcí, které 

děti mají rády. Těší se, až si dají cukrovou vatu a s tatínkem se projedou v autíčku na autodromu. Ze 

všeho nejvíce se těší na kolotoč, který už z dálky na ně vyhrává známé písničky a vesele bliká. Je tam 

spousta dětí, které se hezky baví a vozí. 

Postavíte taky dětem kolotoč, ze kterého by měly radost? Pojďme to zkusit! 

Konstrukce: 
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Rozvaha: 

Vyzkoušejte, jak rychle se bude kolotoč točit, když budeme kličkou točit pomalu – rychle.  

 

Poznatky: 

 
Kdybychom po stranách přidali další kostky stavebnice, mohlo by se točit více dětí najednou.  

 

Přemýšlení: 

„Jak model funguje?“  

„Co si myslíte, že by se stalo, kdyby do vrtule začal foukat vítr? Točil by se kolotoč?“ 

„Jak fungují ozubená kolečka?“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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JEŘÁB 

Vědecké poznatky: 

 

 síla 

 pohyb 

 

Aplikované postupy: 

 montování dílů 

 vytvoření hračky 

 vyhodnocení 

 

Nová slovní zásoba: 

 

 hmotnost 

 rovnováha 

 zatížení 

 

Příběh: 

Pan Karel pracuje jako stavař v nedalekém městě a svou práci má moc rád. Každé ráno si udělá 

snídaní, vezme svačinu a odchází na stavbu, kde už na něj čeká vysoký jeřáb, který ke své práci 

potřebuje. Jednou se mu však jeho jeřáb porouchal a pan Karel byl velice smutný. 

Budeš tak hodný a pomůžeš panu Karlovi postavit nový jeřáb, ať se zase může vrátit ke své 

práci? Měl by určitě velikou radost. 

Konstrukce: 
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Rozvaha: 

Musíme umístit panáčka tak, aby udržel rovnováhu při stání u ozubeného kola.  

 

Poznatky: 

 
Jednoduchá konstrukce umožní i nejmenším dětem samostatné sestavení.  

Přidáním kostek se může konstrukce jeřábu zvýšit, avšak na úkor stability. Tudíž se musí k jeřábu 

přidat podstavec. 

 

Přemýšlení: 

„Jak jeřáb funguje?“ 

 

„Jakým jiným způsobem, bychom mohli pana Karla dostat nahoru na jeřáb?“ 

 

„Jak by se dal jeřáb vylepšit, aby manipulace s ním byla jednodušší?“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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ODTAHOVÝ VŮZ  

Vědecké poznatky: 

 energie 

 pohyb 

 kola 

 

Aplikované postupy: 

 montování dílů 

 vyhodnocení 

 využití 

 vytvoření hračky 

 

Nová slovní zásoba: 

 úhel 

 směr 

 pneumatiky 

 rampa 

 síla 

 tření 

 autoopravna 

 odtahový vozík 

 navíjení 

 

Příběh 

Pepíčka a Táničku vezl ráno do školy tatínek autem. Moc už se těšili na to, až si zase budou hrát se 

svými kamarády. V polovině cesty se však auto porouchalo a dále nejelo. Tatínek musel zavolat 

odtahovou službu. Auto odtahové služby sebou přivezlo velký vozík, na který se nakládají porouchaná 

auta. 

Postavíš taky takový odtahový vozík, který by porouchané auto naložil a odvezl  

do autoopravny?  

 

Konstrukce: 
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Rozvaha 

Hák odtahového vozu by mohl sloužit i k nakládce jiných předmětů. Děti si mohou vyzkoušet, jak 

pracuje klička, která provázek s hákem navíjí.  

Poznatky: 
Kostka na konci vozíku je přidána tak, aby se mohla napojit na zkonstruované auto, či jiný pojízdný 

vůz, který si děti mohou vytvořit ze stavebnice LEGO Duplo. 

Přemýšlení: 

„Jak odtahový vozík funguje?“ 

„Za jaký vůz bychom mohli napojit na odtahový vozík?“ 

 ( osobní automobil, dodávka, nákladní vůz, apod..) 

„Z jakého důvodu musíme volat odtahový vůz, aby nám přijel na pomoc?“ 

Poznámky pedagoga: 
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VÝLETNÍ LOĎ  

Vědecké poznatky: 

 tlak 

 vyvážení 

 pohyb 

 

Aplikované postupy: 

 montování dílů 

 vlastnosti materiálů 

 kombinace materiálů 

 vyhodnocení 

 

Nová slovní zásoba: 

 přístřešek 

 stabilní – nestabilní 

 zatížení 

 vodní plocha 

 plout 

 síla 

 kormidlo 

 

Další použité materiály: 

 ručník na osušení kostek 

 vanička s vodou 

 

Příběh 

Tánička a Pepíček se vydali za dobrodružstvím. V přístavu naskočili ne velikou výletní loď a nechali 

se odvést na tajuplný ostrov pokladů, na kterém se setkali s pirátem, který měl za úkol poklad na 

Ostrově hlídat. Děti se vylekaly piráta, jenž měl přes oko pásku a utekly před ním do lesa. Nechtěly 

tady zůstat, jenže co teď? Jak se z ostrova dostanou, pomyslely si. Když doběhly na druhou stranu 

ostrova zjistily, že to není žádný tajuplný ostrov, ale ostrov, na který připluly se všemi svými 

kamarády. Nyní už je zase čeká cesta zpátky a  zpět na pevninu se dostanou opět pouze  loďí. 

Postavíš takovou loď, aby se všechny děti v bezpečí mohly dostat zpět na pevninu? 
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Konstrukce: 
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Rozvaha: 

Přístřešek na lodi neslouží k pohánění větrem. Můžeme však přístřešek zaměnit za plachtu a zjistit,  

za jakých okolností loď popluje rychleji/ pomaleji. 

 

Poznatky: 
 

Kormidlo na kličku v zadní části lodi otáčí loď a udává směr „plavby“. 

 

Přemýšlení: 

„Co jste si mysleli, že se stane, když loď vypustíte na vodu?“ 

„Popište, co se stalo.“ 

„Popište, jak model funguje.“ 

„Pokud by bylo možno na lodi něco vylepšit, co by to bylo?“ 

 

 

Poznámky pedagoga: 
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MLÝNSKÉ KOLO  

Vědecké poznatky: 

 rotace 

 pohyb 

 energie (energie proudící vody) 

 tlak 

 

Aplikované postupy: 

 montování dílů 

 vyhodnocení 

 využití mechanizmu 

 

Nová slovní zásoba: 

 vodní energie 

 mlýnské kolo 

 síla 

 pohon (vodní pohon) 

 mlynář 

 

Příběh: 

V jednom starém mlýně se zabydlelo nezbedné strašidlo. Neustále si dělalo legraci z děti i dospělých, 

kteří procházeli okolo. Pan mlynář už se na něj zlobil a vždycky, když udělalo nějakou lumpárnu, 

muselo mu pomáhat ve mlýně. Jednou se však přihodilo, že se mlýnské kolo porouchalo a strašidýlko 

dostalo za úkol kolo opravit. Myslíš, že se mu to podařilo?  

Pomůžeš nezbednému strašidlu opravit mlýnské kolo , které by pohánělo mlýn a pan mlynář 

mohl umlít mouku?  

 

 

Konstrukce: 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

Rozvaha: 

Čím větší bude vyvíjen tlak vody na ozubená kola, tím se kola budou točit rychleji. 

 

Poznatky: 
Ozubená kola lze roztočit i bez přísunu proudu vody a to malým kolečkem na druhém konci tyčinky. 

Model můžeme vyzkoušet pod tekoucí vodou v umyvadle 
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Přemýšlení: 

„Co jste si mysleli, že se stane, když na ozubená kola pustíme proud vody?“ 

„Popište, co se stalo.“ 

„K čemu slouží mlýnské kolo?“ 

„Kdy se ozubená kola pod tekoucí vodou točí a kdy ne?“ 

„Popište, jak model funguje.“ 

„Jak bychom mohli mlýn vylepšit?“ 

 

Poznámky pedagoga: 
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