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Rozvoj digitální gramotnosti: 
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Projekt TIO  

Projekt TIO je díl í aktivitou systémového projektu PPU .        

Vznikl v pr b hu let 2019/21 za ú elem podpory rozvoje        

digitální gramotnosti d tí v p edškolním vzd lávání a na     

po átku základního vzd lávání. 



Jitka Severinová 

Mgr. Stanislava Korcová 

Josef Fraško 

Mgr. Hana Splavcová 

Bc. Jana Smolková 

Mgr. Andrea Mouchová 



Metodický materiál je pro (cca od let) a              

Jsme si toho, problematika a           

je pro k vývojovým        

stává se           

Jak mluvit si osahat,            

tak jako je a s jeho           

jako rozvoj k druhým a            

je toto pro pro            

vhledu do           

máme. tak do i omezit jejich rizika, kterým budou             

muset z toho, co se a jejich             

ve kterých a dále         

materiálu je jeho           

jo“, ale –           

T I O         

TIO je souborem sedmi který se podobat         

se do a             

  



TIO – TIO se práce       

TIO SIGNÁL – TIO práce –          

TIO MOBIL – TIO se          

       

TIO – TIO          

se co                

  

TIO – TIO se           

TIO – TIO se        

          

TIO – TIO           

           



má své a

na

o a

za

a o

se o téma pro

na a

nás

na

a na Pro

Je toto a a

o nová slova



o výtvarné názorné na            

téma.  

Digitální gramotnost

  

Samotná forma         

      

           

a to a            

  

na            

          

vést         
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Rozvoj digitální gramotnosti v p íb hu:  

Ka dodenní ivot s technologiemi 

Osobní bezpe í a bezpe nost v digitálním prost edí 

PROJDEME SE ROBOSV TEM, 

T I, DVA, JEDNA, TE . 

UKÁ EME SPOLU D TEM 

DIGITÁLNÍ SV T. 

V jednom je obrovský Má mnoho a mnoho          

z nich se to jako Ale mravenci            

a pracují tam vymýšlí druhy a do            

a Zkoumají tajemné šifry a hesla aby          

a nejen bylo chvíli ze systému           

vypadne ten nápad nebo se vše to jde              

  



„Ty jo!“

           

se se             

„ , co tady          

na tu novou ty jo. , , no           

co to ty jo. Spustí to ty jo, Týýý                

v koši

TIO           

slova ale ve            

TIO

        T

       I  

O   



Jednoduše TIO . 

„Není koš jako koš. Kdysi jsem ti koš je jiného ten                 

který máme doma nebo ve si vyhodím             

do nádoby nepovedeného vyhodit vymazat            

je na to jiný koš. a na obrázek.              

je to tak se obrázkovým          

si ASI si               

co na a si                  

je ty jo. A já toho ty tak              

opravdu kamarád. se zbaví svého            

a nebude ho            





















TIO a MOBIL 

Jitka Severinová 

Stanislava Korcová 



Rozvoj digitální gramotnosti v p íb hu:  

Ka dodenní ivot s technologiemi 

Správa digitální identity 

Osobní bezpe í a bezpe nost v digitálním prost edí 

Ochrana zdraví 

Etika v digitálním prost edí 

TIO se nudil. S nikým se nebavil. Dokonce ani se svým nejlepším            

Michalem. Místo se hodin          

zkroucený na a hrál na mobilu hru „Robotí která            

skákání a v prostoru malé obrazovky mobilního telefonu. Po dlouhé           

a do miniprostoru TIO záda zkroucená a            

vykulené. Chvílemi to bude pomoc pana doktora.            

by mohl nomofobií a stát se na mobilu v tuto chvíli ani netušil.              

„Robotí rychlost“ ho ale prohrál. v té spadl             

která byla vysoko zmáchal se v hlubokém rybníce a nestihl         

.  



A to aby získal body uvedl o všechny dovednosti které získal              

jméno a místo, kde bydlí to            

prohrál a ty informace o putují kdovíkde       

pod a na          

Jedna fotka za útroby            

Na jedné byl jak se šklebí a do              

na jak drhne a na              



rozzlobil se Michal, který si všiml       

schovaného za do koupelny.      



ze sebe TIO soukat své a na správnou             

se na              

se TIO se vším, se s tím,                

DIGITÁLNÍHO          

  



DIGITÁLNÍ ETIKA, 

TA E SE NÁS NETÝKÁ? 

TO VÍ TE  U  KA DÉ DÍT , 

PRAVIDLA MAJÍ I DIGI SÍT ! 

SOUKROMÍ JE JEDNO Z NICH, 

TÝKÁ SE JEN V CÍ MÝCH. 

DIGITÁLNÍ FOCENÍ 

DNESKA KA DÝ OCENÍ. 

FOTÍM RÁD A FOTÍM VŠUDE, 

POZOR DÁVÁM, KDO TAM BUDE! 

KDY  MI NEDÁ SVOLENÍ, 

TAK JE KONEC FOCENÍ! 

VYPNU MOBIL, VÍM SI RADY, 

JDU SI POHRÁT S KAMARÁDY!
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Rozvoj digitální gramotnosti v p íb hu:  

Ka dodenní ivot s technologiemi 

Správa digitální identity 

Osobní bezpe í a bezpe nost v digitálním prost edí 

Ochrana zdraví 

Etika v digitálním prost edí 

TIO se uvelebil u svého kamaráda. Byl u sám. Michal se poslední dobou               

a trávil mnoho prostorách ROBODOMU. TIO           

byl se tak si na tom chvilku              

zahrál. Jak se dávno. Vyhledat a zapnout která ho              

  

si Hra ovšem pro znát           

TIO mu tak ho to dál nepustilo. Šlo o hrozivou                 

mnohem starším osobám. TIO fakt             

moc hrát! ho napadlo. Chvilku sice ale pak to provedl. se pod               

ze sebe Digitální identita byla          



V úvodu získal mu ho o                

TIO dostal mu             

na dostávala klávesnice          

jako mohla za TIO                

zatím o TIO z té               

  



  

mu        

A dodal:     



TIO a emoce ho              

              

ho            

programátory a 

          



  

usmál se    

dodal a podal       

NEM NÍM SI IDENTITU, 
P ESN  POZNÁM REALITU. 
HRAJI FÉR A NEPODVÁDÍM, 

ZKOUMÁM, S KÝM SE KAMARÁDÍM. 
O IVOT  JE MI JASNÉ, 

MÁM JEN JEDEN, TÍM TO HASNE! 



































TIO a APLIKACE 

Jitka Severinová 

Stanislava Korcová 



Rozvoj digitální gramotnosti v p íb hu:  

Ka dodenní ivot s technologiemi 

Osobní bezpe í a bezpe nost v digitálním prost edí 

Ochrana zdraví 

Správa digitální identity 

„Roboty-choboty, roboty-choboty! Tý jó, já mám zvolal a samou          

radostí Michalovi Všechno tohle nápad, pojedou            

na výlet do robohor

to nejsou jenom domy, mobily, signály, jsou            

lesy, hory… no, a ty si Michal a TIO vybrali                

cíl své se Michal vyhledával nejlepší           

spojení a TIO plnil pro pro             

si TIO a plnil zavazadel              



to mám. Pojedeme za hodinu. zjistím, jak se nejrychleji dostaneme k vlaku.             

No, a si vzít boty, batohy a vyrazit,“ informoval Michal o co               

„A jak to jako zjistíš?“ volal z dalo               

„Na to jsou tyto aplikace, koukej,“ mu             

se podíváme na nás           

budeme stoupat na vrchol,“ dodal Michal a             

  

A na Na Michal              

v mobilu a ve jenom QR kód na opravdu             

podle a do hor TIO              

a Michal mu              

od mohli nebo                

„Ale i na to existuje aplikace, kterou je mít nastavenou v mobilu. Jmenuje se              

,“   

TIO mu Michal Jenom             

moc ale o              

je a mu ani                  



Michal znal svého moc by byli              

si bych si navrhl Michal a             

co TIO bylo bylo ani TIO                

byl na asi vhod a               

„Víš se co dobrého             

co si po Chceš si               

Michal a TIO            



Michal mu vyhledávání aplikace jsou            

nám a           

odjezdy           

„To, my z aplikací Druhá ta,              

spíš firmy, o           

v nouzi a pomoc, to Jako u Záchranka,             

polohu i             

to i chvílích, o tom a pomoc              

To úskalí si na          

do Michal vymyslel na              

hledání lesní „Já mám jásal           



nakreslený došli na vrchol, tak grafických které           

našli se v lese stanovat a ani tam              

parkovat dovoleno a k horské              

od se dva posadili do a na pod               

Dva kamarádi se smáli a             



PO ASÍ I JÍZDNÍ ÁDY, 
JÍDELNÍ KY, NÁPOJE, 

S PLATBOU Z Ú TU VÍM SI RADY, 
V MOBILU MI PUTUJE. 

OBRAZ, ZVUK I NAVIGACE, 
NA VŠECHNO MÁM APLIKACE. 

U ÍVÁM JE ZAS A ZAS, 
UŠET Í MI MNOHDY AS. 

KDY  TO CHCI, TAK POMÁHAJÍ, 
VŠE POT EBNÉ VYHLEDAJÍ. 
JE MI OVŠEM JASNÉ TAKY, 

E SBÍRAJÍ O M  ZNAKY. 

INFORMACÍ HODN  ZNAJÍ,  
I TY O M  SCHOVÁVAJÍ! 





































P íloha – ukázka pracovního listu 

      Vybarvi kope ky zmrzliny. 

Vybarvi vozíky zmrzliná e. 

Dopl  šipky podle toho, jak se postupn
kope ky nabíraly.  




















