
 

KLOKANŮV KUFR 

DIAGNOSTICKÁ POMŮCKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Účastníkům projektu MAPII nabízíme k zapůjčení diagnostickou pomůcku Klokanův kufr.  

Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před 

nástupem do školy. Tato pomůcka byla vytvořena na základě uznávané publikace Mgr. J. 

Bednářové a PhDr. V. Šmardové „Diagnostika dítěte předškolního věku“ a je její přímou aplikací 

a rozšířením. Klokanův kufr byl certifikován podle nových evropských bezpečnostních norem CE 

a obsahově vyhovuje metodickým standardům. 

Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje 

jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a 

nachází řešení. Kufr poskytuje přehledně na jednom místě vše, co má dítě umět a znát před 

nástupem do ZŠ. 

Klokanův kufr obsahuje: 

• publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku“ 

• brožura Klokanův kufr 

• 10 ks záznamových archů pro záznamy o práci s dítětem 

• pojízdná uzamykatelná skříňka obsahující 3 dřevěné boxy: 

Box 1: Zrakové vnímání a paměť + Motorika, grafomotorika, kresba 

Box 2: Sluchové vnímání a paměť + Řeč + Základní matematické představy 

Box 3: Orientace v čase + Orientace v prostoru 

Boxy obsahují konkrétní manipulační materiál: papírové i dřevěné úkolové karty, karty 

s instrukcemi, zrakové skládačky, vkládačky pro oblast řeči, času a prostoru, 

trojdimenzionální domeček, navlékací a kolíčkový set a provlékačku. 

 

Seznam jednotlivých částí je uveden v brožuře Klokanův kufr. 

Jelikož Klokanův kufr je komplexní a obsáhlý soubor pomůcek a jejich používání by zabralo 

dlouhý časový úsek, rozhodli jsme se, že Kufr bude k dispozici k zapůjčení po jednotlivých 

boxech. Jednotlivé boxy jsou barevně odlišené a každý obsahuje pomůcky pro rozdílné tematické 

oblasti, od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru 

a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru. 

 

Červený box 1: Zrakové vnímání a paměť + Motorika, grafomotorika, kresba 

Modrý box 2: Sluchové vnímání a paměť + Řeč + Základní matematické představy 

Zelený box 3: Orientace v čase + Orientace v prostoru 

 

Jednotlivé boxy jsou k dispozici k zapůjčení pro všechny MŠ zapojené do projektu.  

 



Každá MŠ se řídí následujícími pravidly pro zapůjčení: 

1. Kontaktní osoba MŠ provede v rezervačním systému na stránkách MAPII rezervaci 

jednoho nebo více boxů dle potřeby školy a aktuální dostupnosti. Pro provedení registrace 

je nutné být přihlášen na webových stránkách MAPII. 

2. V případě zájmu o zapůjčení celého kufru, je nutné si udělat rezervaci u každého boxu 

zvlášť. 

3. Délka zápůjčky jednoho boxu je max. 1 měsíc. 

4. Zodpovědná osoba kontaktuje osobu uvedenou u předchozí rezervace a dohodne si s ní 

čas a způsob předání boxu/ů. 

5. Při předání je nutné si zkontrolovat obsah jednotlivých boxů dle přiložené příručky.  

6. Pedagog, který knihy převzal, potvrdí předání zasláním krátké zprávy na e-mail: 

petra.satankova@maproznovsko.cz. 

7. V případě, že jste poslední v rezervačním systému a nikdo vás nekontaktuje k předání 

boxů, můžete boxy využívat dle potřeby do doby, než někdo provede další rezervaci.  

Věříme, že se Vám a vašim dětem budou pomůcky líbit a že jim pomohou k rozvoji jejich 

schopností a dovedností.  

Váš realizační tým MAPII. 


