
Technické vzdělávání - mladší školní věk

9656 DUPLO® Jednoduché stroje Souprava 102 DUPLO dílů pro úvod do konstrukcí a principů jedno-
duchých strojů jako jsou páky, kladky, kola na hřídeli a převody.

Souprava obsahuje osm karet s náměty činností ve třídě, jako např. 
konstrukce vozidla s měřením vzdálenosti, větrník...
Uložena je v praktickém plastovém kontejneru.

K soupravě je zdarma dostupný elektronický metodický materiál s ná-                                                                                                                    
měty činností, metodickými pokyny a žákovskými pracovními listy.

Souprava pro práci 2–3 žáků

Vzdělávací hodnota:
• Zkoumání jednoduchých strojů: páky, kladky, kola na hřídeli a převody
• Experimenty se silami, gravitací a rovnováhou
• Řešení od návrhu ke konstrukci
• Týmová spolupráce, komunikace při hledání řešení
• Podpora na www.LEGOEducation.com

Souprava pro práci 2–3 žáků

LEGO, LEGO logo, DUPLO, DUPLO logo, MINDSTORMS a MINDSTORMS logo jsou ochrannými známkami LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.
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9689 LEGO® Jednoduché stroje
Souprava 204 LEGO dílů umožňuje postupné modelování 16 jedno-

duchých strojů, čtyř strojních zařízení a čtyř složitějších strojů s pro-
blémovými úlohami. Obsahuje brožury se stavebními návody.

Konstrukcí a testováním žáci snadno pochopí principy mechanizmů 
a strojů využívajících převody, páky, kladky, kola a hřídele, které znají 
z každodenního života.

K soupravě je zdarma dostupný elektronický metodický materiál s ná-                                                                                                                         
měty činností, metodickými pokyny a žákovskými pracovními listy.

Vzdělávací hodnota:
• Zkoumání a testování jednoduchých strojů (převody, kola a hřídele, páky, kladky)
• Od návrhu ke konstrukci strojů
• Postup od pozorování, uvažování a předvídání k přemýšlení a rozhodování
• Podpora na www .LEGOEducation.com



Autorizovaný distributor LEGO® Education
v České republice

EDUXE s. r.o.,
Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice
Telefon: +420 519 428 366, e-mail: eduxe@eduxe.cz
http://www.eduxe.cz

Souprava 396 dílů, převážně LEGO technik.

Mimo konstrukčních dílů obsahuje 1x motor, 1x zdroj světla, 1x napájecí
vodič a 1x bateriový box (6 AA baterií není součástí dodávky).

Soupravu doplňují tištěné stavební návody na 10 modelů principů 
strojů a 18 modelů strojů pro žákovské projekty.

K soupravě je zdarma dostupný elektronický metodický materiál            
s náměty činností, metodickými pokyny a žákovskými pracovními listy.

9686 LEGO® Jednoduché a hnané stroje

Souprava pro práci 2–3 žáků

Vzdělávací hodnota:
• Od konstrukcí jednoduchých strojů k experimentům s modely reálných strojů
• Zkoumání převodových mechanizmů včetně převodových skříní a diferenciálu
• Práce s modely hnaných strojů
• Podpora na www.LEGOEducation.com
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• Od konstrukcí jednoduchých strojů k experimentům s modely reálných strojů

45300 LEGO® Education Robotika WeDo 2.0
Souprava robotiky pro žáky mladšího školního věku od sedmi let.

Souprava, společně s WeDo 2.0 ovládacím SW zdarma, si klade za
cíl zvýšit zájem dětí o vědu, techniku, technologie a programování
se získáním kompetencí v těchto oborech.

Souprava obsahuje 280 převážně LEGO technických dílů včetně
1x Smart Hub, 1x motor, 1x senzor pohybu, 1x senzor náklonu.

Stavební návody, žákovské projekty a metodické pokyny pro učitele
jsou integrovány do ovládacího softwaru.

SW je dostupný pro platformu PC a Mac i dotyková zařízení s různými OS.

Vzdělávací hodnota:
• Zkoumání, modelování, řešení problému
• Simulace reálného vědeckého výzkumu
• Základy programování
• Spolupráce s prezentací výsledků
• Kritické myšlení při řešení problémů
• Podpora na www.LEGOEducation.com

Souprava pro práci 2 žáků

od 7 let


