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MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

• určený dětem z MŠ a 1. stupeň ZŠ (1.-2. třída)

• názorně a jednoduše poznávají technický svět kolem nás

• detailně propracovaná metodika

• v souladu s RVP

• cena za projektový den: 3000,- Kč (plus cestovné)

• Cíl projektu: vypěstovat 

a vzbudit v dětech zájem 

o techniku a svět kolem nás



NA PROJEKTU SPOLUPRACOVALI

Speciální pedagog

Pedagogové z MŠ

Dětský psycholog

Pedagogové 1.st. ZŠ

Architekt

Projektant domů

Projektant mostů

Projektant 
výškových budov

Elektroinženýr

IT Expert

Programátoři



OBJEVITELSKÁ METODA

• Objevitelskou metodou si děti na své otázky odpoví 
samy a názorně:
- mají radost, že na to přišly samy
- lépe si vše pamatují, přišly na vše prožitkem

• Jak projektové dny vypadají:
• určeno pro maximálně 25 dětí/1 třída
• vycházejí z lekcí MTU - 1 lekce = 60 minut
• různé aktivity se střídají po 10-15 minutách
• děti pracují sami, ve dvojicích nebo ve skupinách
• následuje volnější pokračování tématu

(90 minut)
• venkovní i vnitřní aktivity



K ČEMU DĚTI VEDEME

• praktické myšlení (např. bezpečnost práce)

• získávání životních zkušeností
(např. jak funguje veřejné osvětlení, jak voda přichází z vodojemu,           
ale odpadní voda odtéká do čističky)

• získávání pozitivního vztahu k technice 

• porozumění dnešnímu všednímu světu



PROJEKTOVÉ DNY

• Postavíme město a zakreslíme do mapy.Stavitel města

• Postavíme půdorys domu podle 
technického výkresu.Malý architekt

• Inženýrské sítě - rozvod vody, odpadního 
potrubí, elektřiny.Malý inženýr

• Rozvody elektřiny, vodovodu a kanalizace v 
ulici i ve městě.

Malý projektant

• Stabilita, pilíře, postavíme most.Stavitel mostů



PROJEKTOVÉ DNY

• Postavíme skládku s izolací.  Ukážeme, jak 
se recykluje papír.

Malý zpracovatel 
odpadu

• Věže a výškové budovy, postavíme  Ještěd.Stavitel věží

• Staráme se o čistotu vody, jak funguje ČOV a 
k čemu je filtr.

Malý 
vodohospodář

• Odkud k nám přichází elektřina, k čemu jsou 
všechny ty dráty?Malý energetik

• Co je práce archeologa a co vše se z 
vykopávek dá vyčíst.Malý archeolog



STAVITEL MĚSTA



TVOŘÍME MAPY



MALÝ ARCHITEKT



ČTEME A STAVÍME PODLE

TECHNICKÝCH VÝKRESŮ



VENKU I VE TŘÍDĚ



MALÝ INŽENÝR - ZAVÁDÍME ROZVODY DO DOMŮ



MALÝ PROJEKTANT

• Děti zjistí, odkud a jak se dostane voda           
a elektřina do domů a bytů

• Jak a kam se z nich odvedou odpady



ZASÍŤUJEME CELOU ULICI



STAVITEL MOSTŮ

• Vázání cihel a stavba pilířů

• Motivace: příběh o Karlu IV. a stavba 
Karlova mostu

• Ověření si stability mostu



STAVITEL MOSTŮ



ODPADOVÝ HOSPODÁŘ



STAVITEL VĚŽÍ



MALÝ VODOHOSPODÁŘ



MALÝ ENERGETIK





MTU V MŠ SVĚTICE

Stavitel věží - Ještěd Stavitel mostů



MÁME VELKÉ ZKUŠENOSTI

• Programem prošlo již více než 60 000 dětí (velká část všemi lekcemi)

• Navštívili jsme okolo 950 MŠ a ZŠ

• Odučili jsme cca 5 700 lekcí (přes 200 lekcí měsíčně)

• 330 Polytechnických projektových dnů

• Seminářem prošlo již přes 350 učitelů

• Metodiku používá samostatně 40 MŠ a ZŠ

• do konce roku 2019 až 54 MŠ a ZŠ



Děti a technika nás baví
www.mtuni.cz

Ing. Petra Rožková
Tel: 773 552 225

Děkuji Vám za pozornost

http://www.mtuni.cz/


AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

• Inspirativní seminář Malá technická univerzita  (4 hod)

• Seminář: Jak připravit polytechnický projektový den (4 hod)   ZAŘÍ 2019

• Nebojím se fyziky v MŠ (4 hod)  – jednoduché stoje          ZÁŘÍ 2019

(páka, kladka, klín, šroub, nakloněná rovina)

- magnety

- pokusy s vodou (co plave a co se potopí)

- strojírenství: ozubená kola



NAŠE SEMINÁŘE



PEDAGOGOVÉ V ROLI DĚTÍ



ÚVOD DO DIGITÁLNÍHO SVĚTA

• přiblížit fungování počítačů
• roboti pomáhají lidem
• orientace na čtvercové síti
• souřadnice
• práce s roboty


