
REFLEXE na didaktickou aplikaci „Ája a Vincek – Mezi zvířátky 1“ 

 

  V červnu jsme si se třídou předškoláků vyzkoušeli novou interaktivní výukovou hru 

„Ája a Vincek“. Děti tato aplikace hned od počátku zaujala a s chutí se pustily do plnění 

zadání. Je velmi vhodně doplněna maňásky malých průvodců celou aplikací. Ty jsme použili 

coby „štafetové kolíky“ neboli motivační prvek pro zapojení se do činností (každé z dětí 

chtělo u sebe mít Áju nebo Vincka). Muselo však odpovědět na některou z otázek nebo splnit 

zadaný úkol. 

 Děti měly možnost si zábavnou formou vyzkoušet svou schopnost porozumění 

mluvenému projevu, vyprávěním o tom, co vidí na obrázcích. Společně jsme si procvičili 

prostorovou orientaci, zrakové i sluchové vnímání, porovnávání nebo barvy. Poznávali jsme 

emoce a učili se plnit různé úkoly, které nám zadávala sluníčka. 

 Největší problémy dětem činilo rozpoznávání hus, kachen a kuřátek. Také děti špatně 

chápaly, na kterém z obrázků mají označovat rozdíly, především v místech, kde požadovaná 

část obrázku chyběla. Díky slabší výkonnosti diaprojektoru bylo složitější nalézt některé 

z detailů. Zjistili jsme, že máme deficit v pravolevé orientaci. Přesto děti činnosti velmi bavily 

a maňásky Áji a Vincka jen nerady opouštěly! 

 Z pedagogického hlediska musím ocenit koncepci celé aplikace. Velmi dobře cílí  

a pomáhá rozvíjet téměř všechny důležité kognitivní a smyslové funkce – zrak, sluch, řeč, 

pozornost, prostorové vnímání atd. Myslím, že takovýchto multifunkčních aplikací není 

mnoho. Velkou výhodou je, že pokud dítě neporozumělo některé z otázek, dá se kliknutím  

na stejné místo zvuk zopakovat, toho jsme i několikrát využili. Rezervy shledávám v ověření 

odpovědí pomocí smajlíků. Myslím, že jsou nejednoznačné. Stačilo by, aby smajlíci 

odpovídali pouze ano či ne. Možná by bylo na místě zaměnit smajlíky za třeba hlavičky Áji  

a Vincka. Dále bych zvážil, zda nezvětšit obrázky, aby na nich lépe vynikly detaily. 

 Upřímně oceňuji velký rozsah výukové aplikace. Vřele ji doporučuji k zařazení  

do předškolní přípravy a při ověřování znalostí v průběhu výuky 1. ročníku. 

Michal Řepa, pedagog MŠ 


