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... ako podporiť Vaše 
dieťa v učení sa s 
LEGO® Education

Skús Povedzme

       Než začnete

1
Rozbehnite sa dobre!
Pred začatím nového projektu sa uistite, či má vaše 
dieťa všetky materiály potrebné na dokončenie 
projektu a dostatok miesta na prácu

• Čo potrebujeme pre tento projekt?
• S čím si myslíte, že butete potrebovať pomôcť?

     Počas aktivity

2
Učenie sa spolu
Robte so svojím dieťaťom nejaké aktivity. Ukážte 
mu, ako sa postavíte k výzve. Budujte spoločne 
ako tím a uistite sa, že jeden z vás nerobí celú 
budovu, zatiaľ čo druhý sleduje.

•Zaujíma ma, čo by sa stalo keby…?
•Ako si myslíte, že by sme mohli napraviť…?
•Ako by sme mali začať…?
• Ako by sme mohli zmeniť náš model aby sme mohli…?

3
Učte sa so svojim dieťaťom, nie pre neho. 
Odolajte pokušeniu urobiť projekt pre svoje dieťa 
(najmä ak bojuje). Namiesto toho im dávajte 
otázky, ktoré ich majú usmerniť. Ukážte, ako 
niečo robiť. Diskutujte o možných spôsoboch 
prístupu k danej úlohe.

• Čo sa stane ak…
• Všímam si…
• Čo si všímaš?
• Možno by sme mali skúsiť…
• Pozrime sa na to spolu…
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Skús Povedzme

                     Počas activity, pokračovanie

4
Spoznávanie pocitov Vášho dieťaťa. 
Deti sa pri tvorbe a učení môžu cítiť frustrované, zmätené, 
šťastné, vzrušené atď. Uznajte pocity svojho dieťaťa a pomôžte 
mu podľa potreby sa znova zamerať.

Napríklad, ak bude Vaše dieťa frustrované, povedzte mu, aby 
prekonalo svoju emocionálnu reakciu a diskutujte o zdroji jeho 
frustrácie. Uistite sa, že vie, že rozumiete tomu, prečo je 
frustrované a že je v poriadku sa tak cítiť.

• • Čo ťa primälo sa tak cítíť?
• Viem, že je to zložité, ale mohli by sme skúsiť…
• Čo môžeme urobiť, aby sme mohli pokračovať na 
tomto projekte
• Bol si schopný urobiť “XYZ” predtým. Čo keby sme 
skúsili…?
• Čo pre teba nefunguje?
• Premýšľam, čo by sa stalo, keby sme…
  

5
Pochopenie zlyhania = úspech!
Zlyhanie nie je nikdy zábava. Podporte svoje dieťa 
vysvetlením, že zlyhanie často vedie k úspechu. 
Nepokúšajte sa problém vyriešiť za nich. Namiesto 
toho im pomôžte vymyslieť nové veci, ktoré majú 
vyskúšať. Hovorte o tom, čo nefungovalo, a 
spôsoboch, ako to zmeniť. Posilnite, že zlyhanie je 
v poriadku.

6
Pochváľte úsilie svojho dieťaťa.
Namiesto toho, aby ste sa sústredili na „správne“ a 
„nesprávne“, uznajte, ako tvrdo Vaše dieťa pracuje.
.

• • Niekedy musíme zlyhať, aby sme uspeli. To je spôsob, 
ako sa učíme.
•Čo nefunguje?
• Čo môžeme zmeniť?
• Kedy to fungovalo tak, ako sme chceli? Vráťme sa k 
tomu a pokračujme. 

• Páčilo sa mi, ako si stále pracoval, aj keď si mal 
problémy.
• Páčilo sa mi, že ste namiesto frustrovania požiadali o 
pomoc.
• Nikdy ste sa nevzdali a to je úžasné! 

                                      Po aktivite

7
Úvaha o tom, čo sa Vaše dieťa naučilo. 
Keď sa aktivita skončí, učenie sa nezastaví. S 
dieťaťom sa určite porozprávajte o tom, čo 
vytvorilo. Pomôžte im premýšľať o tom, čo urobili 
a ako dospeli k svojmu riešeniu..

• Čo si myslíš, že bola najväčšia časť aktivity?
• Čo bolo najľahšie?
• Čo bolo najzábavnejšie?
• Je niečo, čo by si nabudúce robil inak?
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