Fantastické karty IMAGLEE – stručné informace pro učitele a další zájemce (říjen 2019)
Nejstručněji: Fantastické karty Imaglee (imaglí) pomáhají rozvíjet kreativitu, tříbit myšlení a pilovat
komunikační dovednosti. Jsou velmi široce použitelné, poněvadž v obrázcích na kartách se skrývají čísla.
Zahrajete si s nimi klasické hry jako třeba pexeso a desítky originálních her od Imaglee, ke kterým můžete
dle libosti přidávat vlastní pravidla. Karty Imaglee jsou tu pro všechny (od 7 let výše), kdo se rádi baví a
zároveň i učí. Karty byly vynalezeny a vyrobeny v České republice a jsou na více než 500 školách a ve
stovkách rodin v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a též např. v USA, Chile a v Austrálii.
V každé krabičce je 50 karet v 5 různých barvách. Od každé barvy je deset piktogramů s vepsanými čísly
od 0 do 9.
Jednotlivé krabičky se liší doporučeným užitím: (1) aktivizace vs. zklidnění, (2) rozvíjení základní slovní
zásoby vs. rozvíjení mírně pokročilé slovní zásoby, (3) práce s barevně méně pestrou sadou vs. práce s
pestřejší vzdělávací pomůckou, (4) podle věku uživatelů.

Druhy krabiček:
Bílá krabička – na kartách jsou čísla ve velkých obrázcích uprostřed karty, zatímco u okrajů karty jsou tři
malé obrázky bez čísel. Ideální pro aktivity na stole (čísla jsou velmi dobře vidět i z větší dálky).

Černá krabička – velké obrázky uprostřed karty jsou bez čísel; čísla jsou ukryta v malých obrázcích u okrajů
karty. Stvořeny pro aktivity, při nichž držíte karty v ruce: číselné hodnoty karet jsou v rozích karet, tedy je
snadno vidíte.

Bílá + černá krabička jsou v kontrastnějších barvách i grafickém pojetí, tedy jsou vhodné k aktivizaci
žáků/studentů.

Zelená krabička – na kartách jsou čísla ve velkých obrázcích uprostřed karty, zatímco u okrajů karty jsou
tři malé obrázky bez čísel. Karty jsou čtyřbarevné a v porovnání s bílou sadou jsou symboly pokročilejší.
Ideální pro aktivity na stole (čísla jsou velmi dobře vidět i z větší dálky).

Modrá krabička – velké obrázky uprostřed karty jsou bez čísel, čísla jsou ukryta v malých obrázcích
u okrajů karty. Stvořeny pro aktivity, při nichž držíte karty v ruce: číselné hodnoty karet jsou v rozích karet,
tedy je snadno vidíte. Karty jsou čtyřbarevné a porovnání s bílou sadou jsou symboly pokročilejší.

Modrá + zelená krabička – jsou v klidnějších barvách i v jemnějším grafickém pojetí, tedy jsou vhodné ke
zklidnění žáků/studentů.

Kolik sad pořídit pro výuku?
Ze zkušenosti doporučujeme 2‒8 krabiček pro třídu (optimálně 1 krabičku pro skupinu 4 žáků / studentů,
většina her a aktivit je možná s polovičním, resp. i čtvrtinovým počtem karet).
Které krabičky pořídit jako první?
Pro 2. a 3. třídy ZŠ (do školy i do školní družiny) doporučujeme pro začátek bílé + zelené krabičky, pro 4. a
5. třídy ZŠ doporučujeme pro začátek zelené + modré krabičky. Pro práci se seniory je nejvhodnější bílá +
zelená krabička. Jako nejuniverzálnější krabičku pro všechny s dobrým zrakem doporučujeme modrou
krabičku a k ní zelenou (příp. bílou) krabičku.
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