
Doporučení, jak s žáky pracovat:
Úkolem žáků je dosadit pokyny v černých rámečcích
dole do vývojového diagramu. Poté mohou být
vyzváni, aby zkusili sestrojit vlastní diagram
na jakoukoliv činnost dle vlastní fantazie.

Věk žáků: 5.–6. ročník
Forma: samostatná nebo párová výuka
Zaměření: rozvoj informatického myšlení
Výstupy RVP: Žák popíše problém podle
nastavených kritérií a na základě vlastní zkušenosti
určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; 
k popisu problému používá grafické znázornění.
Stanoví podle návodu, zda jsou v popisu problému
všechny informace potřebné k jeho řešení.
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Vejdu do obchodu.
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Jdu si koupit
triko.

Je velikost
správná?

Zaplatím ho.

Vyberu si několik triček. Vyzkouším si je na sebe.Vezmu si jinou velikost.

Sedí mi dobře?

Zkontroluji
cenu.

Je cena v pořádku?Navštívím jiný obchod.Chci si prohlédnout jiné?

VÝVOJOVÝ DIAGRAM
DOPLŇ
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