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„Myslím, že či už je to tvoj prvý ročník výučby,
alebo tvoj 20. ročník, hodiny sú veľmi ľahké.
Najviac sa mi páčilo, že aj bez toho, aby som
bol učiteľom prírodovedných predmetov, som
ľahko videl súvislosť s učebnými osnovami
prírodovedných predmetov. “
Učiteľ 6. ročníka Základnej školy
Naperville District, Illinois, USA

VZDELÁVANIE 1. A 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

LEGO® Education
BricQ Motion

Pútavé úvodné praktické riešenie STEAM, ktoré nabáda študentov,
aby objavovali fyzikálnu vedu v praxi.
BricQ Motion zapája žiakov 1. aj 2. stupňa základných škôl do učenia STEAM, keď
experimentujú so silami, pohybom a interakciami v kontexte športu. BricQ Motion pomáha
rozvíjať porozumenie fyzikálnym zákonom tým, že poskytuje praktické skúsenosti s učením
bez potreby technológie. Žiaci zažijú skvelé okamihy „aha“ pri uvádzaní kociek do pohybu.
Viac informácií o stavebniciach BricQ Motion na : LEGOeducation.com/bricq-motion

VZDELÁVANIE 1. STUPEŇ ZŠ

VZDELÁVANIE 2. STUPEŇ ZŠ

LEGO® Education
BricQ Motion
Essential Set

LEGO Education
BricQ Motion
Základná súprava

(45401)

Zostava
• 523 kociek LEGO®
(vrátane náhradných
prvkov)
• 2 tlačené brožúry so
stavebnými pokynmi
Online podpora
• Materiál „Začíname“
• Plány lekcií
• Hodnotiace nástroje
• Samostatne vedený
profesionálny rozvoj
Doplnok
• Profesionálne školenie s
certifikovaným trénerom
LEGO Education

(45400)

Učebné osnovy
• Trénujte, aby ste vyhrali
(nižšie ročníky 1. stupňa)
• Víťazstvo vo vede
(vyššie ročníky 1. stupňa)
Čo obsahuje
učebná osnova?
• 7-8 hodín po 45 min. (dva
otvorené projekty)
• 30+ min. jazykových
zručností a rozšírenia
matematiky pre každú lekciu
• 6-10 hodín vzdelávacieho
obsahu

Zostava
• 562 kociek LEGO® (vrátane
náhradných prvkov)

Učebné zaradenie
• Veda o športe
(2. stupeň ZŠ)

• 1 vytlačená brožúra so
stavebnými pokynmi

Čo obsahuje učebná
osnova?

Online podpora
• Materiál „Začíname“
plány lekcií
• Hodnotiace nástroje
• Samostatne vedený
profesionálny rozvoj

• 7-8 hodín po 45 min. .
(dva otvorené projekty)
• 30+ min. jazykových
zručností a rozšírenia
matematiky pre každú lekciu
• 6-10 hodín vzdelávacieho
obsahu

Doplnok
• Profesionálne školenie s
certifikovaným trénerom
LEGO Education

Učenie sa môže uskutočňovať
kdekoľvek
Posilniť výsledky výučby v triede prostredníctvom skúseností s
učením na diaľku. Vďaka hybridným pokynom, lekciám
profesionálneho rozvoja, Doplnkovej sade v kombinácii s
učebnými sadami BricQ Motion môžu učitelia poskytovať učebné
aktivity a podporu študentov vo viacerých učebných prostrediach.
Viac informácií nájdete na:
LEGOeducation.com/managing-todays-classroom

LEGO® Education
Predškolský vek
Coding Express
STEAM Park
… a omnoho viac

Mladší školský vek
WeDo 2.0
BricQ Motion Essential

Starší školský vek
LEGO® Education SPIKETM Prime
BricQ Motion Prime
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

LEGO Education ponúka pútavé učebné skúsenosti STEAM pre žiakov v rannom učení, primárnom i
sekundárnom vzdelávaní, ako aj prostredníctvom mimoškolských programov a súťaží. Riešenia LEGO®
Education, ktoré podnecujú tvorivosť, spoluprácu a kritické myslenie, pomáhajú pedagógom vytvárať prostredie,
v ktorom si žiaci budujú odolnosť a dôveru v učenie prostredníctvom sily cieľavedomej hry.

Prečítajte si o nás všetko na: LEGOeducation.com
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