Nejen školky, ale už
i 1. a 2. třídy základních
škol využívají MagicBox
J A RO S L AV V E S E L Ý

V listopadovém čísle Poradce ředitelky MŠ jsme vás poprvé poměrně obsáhle informovali
o žhavé české novince, jež se objevila na trhu pomůcek pro předškoláky. Přenesla „výuku
výuku““
dětí z nepříliš praktické zdi do jejich nejpřirozenějšího herního prostředí, tedy na zem.
Navíc jak cena, tak i možnost mobility skřínky po více odděleních představují velice lákavé
výhody tohoto vítěze Grand Prix podzimního veletrhu FOR TOYS z pražských Letňan.
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Uběhlo několik měsíců, nastalo jaro a mnohé z vás už
MagicBox se svými svěřenci využíváte a pevně doufám,
že jste s ním spokojeny jak vy, tak děti. Kouzelná skříňka
dokáže děti zabavit a lecčemu i naučit. Desítky obecních
úřadů a zřizovatelů a více než 600 školek z celé republiky si u výrobce vyžádalo jeho prezentaci. Kromě toho
220 účastnic březnové a 120 účastnic dubnové celostátní
konference, kterou pro vás již popáté uspořádal měsíčník
Poradce ředitelky mateřské školy, jej mohlo vidět na vlastní oči. Zájem byl veliký, přičemž jedna z vás si dokonce
rovnou z této akce odvezla MagicBox s sebou do Semic.

Zájem učitelské veřejnosti i médií
Široké učitelské veřejnosti byl MagicBox představen
i na akci Počítač ve škole, která se ve dnech 15.–16. dubna
konala v Novém Městě na Moravě. Tato konference byla
i díky stále častějšímu využití MagicBoxu u našich nejmenších rozšířena poprvé o novou sekci Počítač pro předškoláky.
Od loňského podzimu jsme zaznamenali rostoucí
zájem nejen u ředitelek mateřských škol, ale také učitelek
1. a 2. tříd ZŠ a taktéž vyučujících dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. O tuto novinku se postupně zajímají
i zástupci médií, a to nejen u nás, ale i ve světě (například
v Rakousku, či dokonce v dalekém Kuvajtu). Právě proto je
dnes tento ryze český nápad chráněn Úřadem pro průmyslové vlastnictví! Více lze najít ve webových stránkách
výrobce (v sekci Reference): www.magbox.cz

Na první dva MagicBoxy v Rakousku se do česko-rakouské školy a školky Komensky ve Vídni přijel podívat i sám
rakouský prezident Heinz Fischer. Do českých školek a škol
jsme spokojeným uživatelům dodali více než 130 MagicBoxů, což je jistě báječná vizitka kvality.

MagicBoxy V MŠ ŠLUKNOVSKÁ
Od druhé poloviny listopadu máme v naší
mateřské škole předčasného „Ježíška“ . V té
době byly dodány dva MagicBoxy a my jsme se
postupně začali seznamovat se vším, co nám
tato kouzelná skříňka nabízí. A není toho málo,
v čem se mohou děti pomocí této interaktivní
pomůcky zdokonalovat! Procvičují si znalosti
a „hravě“ dosahují výchozích kompetencí.
I přes to, že máme v MŠ šest tříd, všechny děti
již měly možnost vyzkoušet si práci s touto pomůckou, která poskytuje zcela jednoznačně zábavnou formu učení. V dnešní technické době,
kdy jsou děti schopné samostatně ovládat
počítače, na kterých hrají hry, stavějí puzzle,
hrají pexeso apod., pro ně bylo poměrně snadné spřátelit se s touto interaktivní pomůckou
a velmi brzy samostatně plnit zadání, která jsou
po nich požadována.
Původně jsme měli obavy, že bude docházet
ke sporům a k přetahování o elektronické pero,
které je třeba k označení správné odpovědi
– opak je pravda. Děti od začátku kooperují,
napovídají si, starší pomáhají mladším, společně se domlouvají na správném řešení a společně se i radují, když se podaří vyřešit zadaný
úkol. Při práci s MagicBoxem se děti rozvíjejí
v různých oblastech – od logického uvažování
přes řečové dovednosti a rytmické cítění až
po předmatematické představy. S touto
moderní výukovou pomůckou je vzdělávací
proces v naší mateřské škole obohacen a je pro
děti rozhodně přínosem.
Ke každé kouzelné skříňce jsme zároveň pořídili i „dynamickou stoličku“, která podporuje
zdravé držení těla, což oceňují jak paní učitelky,
které je využívají, tak děti, a to nejen při práci
s MagicBoxem, ale v průběhu celého dne.
Kouzelnou skříňku MagicBox bych rozhodně doporučila jako vhodnou vzdělávací
pomůcku. Oproti „klasické“ interaktivní tabuli
je mobilní, skladná; projektová plocha rozprostřená na zemi je pro děti příjemná a dostupná
ze všech stran, mohou po ní lézt, což je přirozené, jako např. hra se stavebnicí na koberci.
Za kolektiv mateřské školy
Petra Jindráčková, ředitelka

Více informací zjistíte u společnosti PROJEKTMEDIA, výrobce a distributora MagicBoxu:
www.projektmedia.cz
www.magbox.cz
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