
VZDĚLÁVANÍ PRO 1. A 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

LEGO® 
Education BricQ 
Motion

"Myslím, že ať už jde o výuku v prvním 
ročníku, nebo o 20. rok výuky,  lekce jsou 
velmi snadné. Nejvíc se mi líbilo, že i bez 
toho, abych byl učitelem přírodních věd, 
jsem snadno viděl souvislost s učebním 
plánem přírodovědných předmětů. “

Učitel 6.třídy Základní školy 
Naperville District, Illinois, USA 

Poutavé úvodní praktické řešení STEAM, které vybízí studenty, aby 
objevovali fyzikální vědu v praxi. 

BricQ Motion zapojuje studenty 1. a 2. stupně základních škol do učení STEAM, protože 
experimentují se silami, pohybem a interakcemi v kontextu sportu. BricQ Motion pomáhá 
rozvíjet porozumění fyzikální vědě tím, že poskytuje snadné praktické zkušenosti s učením 
bez nutnosti technologie. Studenti zažijí skvělé okamžiky „aha“, když uvedou LEGO kostku 
do pohybu.

Více informací o stavebnicích BricQ Motion na : LEGOeducation.com/bricq-motion

Tento dokument byl přeložen z anglické verze LEGO Education od společnosti EDUXE s.r.o. 
EDUXE, s.r.o., telefon: +420 519 428 366, E-mail: eduxe@eduxe.cz, www.eduxe.cz

http://LEGOeducation.com/bricq-motion


•  523 LEGO® kostek
(včetně náhradních prvků) 
•  2 tištěné brožury se  
stavebními pokyny

Online podpora
• Materiál „Začínáme“
• Plány lekcí
• Hodnotící nástroje
• Profesionální rozvoj vedený

vlastními silami

Doplněk
•  Usnadněný trénink se

školitelem certifikovaným
společností LEGO Education

Učební jednotka
• Trénujte, abyste vyhráli
(nižší třídy 1.stupeň)
• Vítězství ve vědě 
( vyšší třídy 1.stupeň ) 

Co naleznete v učební 
jednotce?
• 7-8 lekcí po 45 min.

(2 otevřené projekty) 
•

•

30+ minut jazykového umění 
a rozšíření matematiky pro 
každou lekci
6 -10 hodin vzdělávacího 
obsahu

LEGO® Education 
BricQ Motion  
Základní souprava 
1.stupeň ZŠ
(45401)

Sestava

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo,  
MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks  
of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group.
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Starší školní věkMladší školní věkPředškolní věk

Coding Express
STEAM PARK
… a mnohem více

VZDĚLÁVÁNÍ 1.STUPEŇ  ZŠ

 •  562 LEGO® kostek
(včetně náhradních prvků)        
•  1  tištěná brožura se 
stavebními pokyny

Online podpora
• Materiál „Začínáme“
• Plány lekcí
• Hodnotící nástroje
• Profesionální rozvoj vedený

vlastními silami

Doplněk
•  Usnadněný trénink se

školitelem certifikovaným
společností LEGO Education

Učební jednotka
•  Věda ve sportu 

(2.stupeň ZŠ) 

Co naleznete v učební 
jednotce?
• 7-8 lekcí po 45 min.

( 2 otevřené projekty )
• 30+ minut jazykového umění 

a rozšíření matematiky pro 
každou lekci

• 6 -10 hodin vzdělávacího 
obsahu

LEGO Education 
BricQ Motion  
Základní souprava 
2.stupeň ZŠ
(45400)

Sestava

VZDĚLÁVÁNÍ 2.STUPEŇ ZŠ

Učení se může uskutečnit kdekoli
Posílit výsledky učení ve třídě prostřednictvím zkušeností s 
dálkovým učením. Díky hybridním pokynům, lekcím, 
profesionálnímu rozvoji a Doplňkovému Kitu v kombinaci se 
sadami stavebnic pro třídy BricQ Motion mohou učitelé 
poskytovat vzdělávací aktivity a podporu studentů napříč různými 
vzdělávacími prostředími.

Více informací naleznete na :  
LEGOeducation.com/managing-todays-classroom

LEGO Education nabízí poutavé zážitky z učení STEAM pro studenty raného učení, primárního a sekundárního 
vzdělávání i prostřednictvím mimoškolních programů a soutěží. Jiskřící kreativita, spolupráce a kritické myšlení, 
řešení LEGO® Education pomáhají pedagogům vytvářet prostředí, kde si studenti budují odolnost a důvěru v 
učení prostřednictvím síly účelného hraní.

Vše o nás se dočtete na : LEGOeducation.com 

https://education.lego.com
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