DIDAKTICKÉ POMŮCKY DiPo®
pro 1. stupeň základních škol

skupinová samostatná práce dětí
vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení
(náprava poruch učení)
doporučováno PPP jako kompenzační pomůcky
(vhodné pro inkluzivní vzdělávání)
rychlá kontrola pomocí zpětné vazby
(méně opravování pro učitele)
okamžitá práce s chybou
(nedochází k fixaci chyb)
volba rychlosti práce žáka
pomůcky k ruce učiteli během hodiny
(zaměstnání rychlejších žáků)
příruční pomůcky
(určené přímo do tříd k ruce učiteli)
malotřídní školy
(zadání práce jednomu ročníku)
pomůcky tvořené v praxi
(testování pomůcek s žáky)
nenásilná forma výuky formou činnostního učení
(oblíbenost žáků)
rychlé opakování a procvičování učiva
intuitivní pomůcky
(třídění karet podle barev)
snadná a rychlá manipulace s pomůckou
(příprava a úklid)
vhodné pro kreativní učitele
rozvíjení jemné motoriky dítěte

DiPo®− matematika
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Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky se zpětnou vazbou jsou určeny pro žáky
I. stupně základních škol. Jsou vhodné nejen k probírání učiva matematiky, ale i k jeho dalšímu procvičování
a následně k jeho opakování. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení
a správnému pochopení probírané látky v matematice a zároveň také pomůže vybudovat kladný vztah dětí
k tak náročnému předmětu, jako je matematika. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky splňují
požadavky na moderní pojetí vyučování formou činnostního učení, atraktivní vzhled, učení nenásilnou formou
posiluje zájem dětí o řešení matematických problémů.
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Sčítání a odčítání

do d
d
dvaceti bez přecho
přechodu přes desítku

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− sčítaní a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku je určena
pro žáky prvních ročníků základních škol. Cílem tohoto dílu je propojit matematiku s životem kolem nás,
proto jsme sestavili k příkladům jejich rozklady z mincí s reálnou hodnotou. Pomůcku jsme dále zaměřili
na čtení a skládání slov z písmen. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem osvojit
si a správně pochopit principy sčítání a odčítání pomocí grafického znázornění příkladů a znázornění příkladů
pomocí mincí.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA B)

PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA

ČTENÍ A SKLÁDÁNÍ SLOV
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DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti
s přechodem přes desítku
PLUS karty s penězi a obrázky
k určování geometrických tvarů
a těles

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® v hodinách matematiky může ve značné míře pomoci
Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení principu sčítání a odčítání a také vysvětluje způsob,
„jak překonat“ desítku. Typové příklady jsou doplněny grafickým znázorněním příkladů, které je také velmi
vhodné pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení. Řešení příkladů jde jednoduše a rychle zkontrolovat
pomocí zpětné vazby. Tato manipulační hravá pomůcka je doplněna pestrobarevnými obrázky z geometrických tvarů a těles, které se dají využít při probírání tohoto učebního tématu.

PRACOVNÍ DESKY, KARTY A OBRÁZKY

PŘIPRAVUJEME
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PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA
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DiPo®− násobení a dělení
(čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
1. přepracované vydání

čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10

Manipulační didaktická pomůcka je prvním dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobilky. Je určena
k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým
znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze
jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty
DiPo®, které nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA (VARIANTA A)

NÁSOBILKOVÉ KARTY DiPo®
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DiPo®− násobení a dělení
(čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
1. přepracované vydání

čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10

PRÁCE S NÁSOBILKOVÝMI KARTAMI A PRACOVNÍ DESKOU (VARIANTA B)

DiPo®− násobení a dělení
(čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
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doplnění 1. vydání
OBOUSTRANNÉ PRACOVNÍ DESKY A METODICKÁ PŘÍRUČKA
Pracovní desky jsou kompatibilní s prvním vydáním pomůcky DiPo®— násobení a dělení (čísla 0, 1, 2,
3, 4, 5, 10), je možné je dokoupit a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní
desku (varianta B).
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DiPo®− násobení a dělení
(čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
1. přepracované vydání

čísla 6, 7, 8, 9

Manipulační didaktická pomůcka je druhým dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobilky. Je určena
k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze jednoduše
a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty DiPo®, které
nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení. Násobilkové karty DiPo® v této didaktické
pomůcce jsou systémově rozdílné od násobilkových karet DiPo® v prvním díle.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA (VARIANTA A)

NÁSOBILKOVÉ KARTY DiPo®
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DiPo®− násobení a dělení
(čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
1. přepracované vydání

čísla 6, 7, 8, 9

PRÁCE S NÁSOBILKOVÝMI KARTAMI A PRACOVNÍ DESKOU (VARIANTA B)

DiPo — násobení a dělení
(čísla 6, 7, 8, 9)
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doplnění 1. vydání
OBOUSTRANNÉ PRACOVNÍ DESKY A METODICKÁ PŘÍRUČKA
Pracovní desky jsou kompatibilní s prvním vydáním pomůcky DiPo®— násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9), je
možné je dokoupit a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní desku (varianta B).
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DiPo® − sčítání a odčítání do sta
PLUS karty s penězi

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do sta
během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě také u této pomůcky
nechybí zpětná vazba, která dítě pochválí za správné vyřešení úkolu. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý
soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz, zpestří dětem probíranou
látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání různých okruhů učiva
a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA B)

PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA

KARTY S PENĚZI (PENĚŽENKY)
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DiPo® − sčítání a odčítání do tisíce
PLUS karty s penězi

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do tisíce
během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě také u této pomůcky
nechybí zpětná vazba, která je tvořena z českých přísloví. Učitel může vysvětlit jejich význam. Do této pomůcky
jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz,
zpestří dětem probíranou látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání
různých okruhů učiva a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)

│ 17

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA B)

PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA

KARTY S PENĚZI (PENĚŽENKY)

18 │

DiPo® − zlomky PLUS karty
se znázorněním zlomků

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− zlomky je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem
je pochopení a procvičování pojmu „zlomek“, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vnímání
grafického znázornění, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit zlomky během krátké doby
názornou zábavnou formou činnostního učení. Samozřejmostí je také zpětná vazba. Tentokrát jsme zvolili
přesah do vlastivědy, pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme
zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním zlomků pomocí různých tvarů, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA B)

PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA

PÁROVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ KARET
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DiPo® − desetinná čísla
PLUS karty s euro penězi

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® − desetinná čísla je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním
smyslem je pochopení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, vnímání grafického znázornění
desetinných čísel pomocí číselných os, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit desetinná
čísla během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení, bez nutnosti zápisu příkladů. Také
u této didaktické pomůcky nechybí zpětná vazba, která je typická pro pomůcky DiPo®. Tentokrát jsme zvolili
přesah do vlastivědy (zeměpisné části) a českého jazyka (vlastní jména), pomůcku tak lze využít i z hlediska
mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním desetinných
čísel pomocí euro peněz, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí
kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA A)
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PRACOVNÍ DESKY A KARTY (VARIANTA B)

PRÁCE S POMŮCKOU A ZPĚTNÁ VAZBA

PÁROVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ KARET

DiPo®− český jazyk
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Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro výuku českého jazyka vznikly v každodenní praxi – na I. stupni
základní školy. Protože odráží potřeby dětí i učitelů, našly své místo nikoliv v regálech kabinetů, ale ve třídách
a na lavicích žáků. Při vývoji každého z pokračování pomůcek DiPo® jsme konzultovali každý krok s dalšími
zkušenými učiteli, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dětmi.
ý Jsou vhodné k probírání učiva,
k jeho procvičování a také k jeho opakování. Systém práce sDiPo
pomůckami DiPo® je pro děti velmi příjemný,
Prídavná jména
dovede upoutat jejich pozornost k danému učivu, čímž umožňuje
dětem látku snadněji a lépe zvládnout. Učitelům pomáhá usnadňovat přípravu na vyučovací hodinu. Používáním pomůckyaDiPo® můžete výrazně omezit
SE
časově náročné a unavující opravování v sešitech,
procvičují
látku bez psaní. Didaktické pomůcky
ážáciUČÍME
ČESKÝ JAZYK
®
DiPo jsou vhodné také pro žáky se specifickými poruchami učení, do školních družin a na domácí přípravu
i s DiPo® y
dětí. Jsou přijímány učiteli i dětmi velmi kladně. Práce
je efektivní aížáky baví.
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ČESKÝ JAZYK
Podstatná jména

(vzory, rody, pády)

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – podstatná jména (vzory, rody, pády) je zaměřena na procvičování
kategorií podstatných jmen. DiPo® – podstatná jména (vzory, rody, pády) je moderní didaktická pomůcka,
která splňuje požadavky učitelů na moderní pojetí vyučování na základních školách. Na základě požadavků
základních škol jsme přepracovali toto vydání, protože od prvního vydání uplynulo již 15 let a řada škol
potřebuje původní pomůcku již nahradit. V tomto vydání jsou oboustranné pracovní desky. Na jedné straně
pracovní desky je natištěna lišta na určování pádů, na druhé straně pracovní desky lišta na určování rodů. Lišty
z každého rodu pro určování vzorů jsou oboustranné ve dvou variantách, první varianta je lehčí (s nápovědou)
a druhá varianta je těžší (bez nápovědy). Autor provedl změnu u velké části vazeb, kde záměrně opakuje podstatná jména v různých tvarech z minulého vydání. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání
zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je
kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

PRÁCE S POMŮCKOU (URČOVÁNÍ RODŮ)
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PRÁCE S POMŮCKOU (URČOVÁNÍ PÁDŮ)

PRÁCE S POMŮCKOU (URČOVÁNÍ VZORŮ)
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ČESKÝ JAZYK
Vyjmenovaná slova

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – vyjmenovaná slova je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu i/í, y/ý
po obojetných souhláskách uvnitř slova. Je vhodná k procvičování i opakování. Pomůcka DiPo® – vyjmenovaná slova splňuje požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách. Protože od prvního vydání
uplynulo 14 let a svět kolem nás se mění, přepracovali jsme obsah řady karet. Zpřesnili a rozšířili jsme nápovědu u karet s méně obvyklými slovy. Zapracovali jsme vazby s regionálními a multikulturními prvky. Ve větší
míře jsme použili víceslovné zeměpisné a místopisné názvy. Anticipujeme tím také pravopis velkých písmen.
Zvýšili jsme počet pracovních desek a deska má nyní oddělenou část s přehledem vyjmenovaných slov. Věříme,
že změny, které z velké části vycházejí z vašich námětů, přivítáte. Pro kreativní učitele jsme stejně jako
v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého.
Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

PRACOVNÍ DESKY, LIŠTY (vyjmenovaná slova) A KARTY
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ČESKÝ JAZYK

Koncovky podstatných jmen

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – koncovky podstatných jmen je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu koncovek podstatných jmen – určení správnosti i/í a y/ý v koncovkách podstatných jmen. Je vhodná
k procvičování i opakování. DiPo® – koncovky podstatných jmen je didaktická pomůcka splňující požadavky
na moderní pojetí vyučování na základních školách. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání
zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je
kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY
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ČESKÝ JAZYK
Prídavná jména

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – přídavná jména je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu koncovek přídavných jmen. Je vhodná k procvičování i opakování. DiPo® – přídavná jména je didaktická pomůcka
splňující požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách. Pro kreativní učitele jsme stejně jako
v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého.
Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

PRACOVNÍ DESKY A KARTY

│ 30

PRÁCE S POMŮCKOU

ZPĚTNÁ VAZBA

OlDiPo®, spol. s r.o.
tř. Svobody 639/20
779 00 Olomouc
+420 777 213 535
oldipo@oldipo.cz
www.oldipo.cz
IČ: 29453241
DIČ: CZ29453241

olomoucké
didaktické
pomůcky

