

Celosvětový fenomén sběratelské karetní hry, který je starý více než 25 let
(https://www.pokemon.com/us/pokemon-tcg/).



Jde o uznávaný koncept karetní hry, určené spíše dětem (na rozdíl například od
karetní hry Magic, která je orientována na dospělé hráče). Nicméně i dospělých hráčů
jsou po celém světě miliony.



Kroužek dětem postupně vysvětluje pravidla karetní hry.



Učí děti komplexnímu významu karet (obecné zákonitosti, že Pokémon má určitý
počet životů, má silné a slabé stránky, že může provádět určité útoky…).



Děti se během kroužků učí anglický jazyk. Pokémonní karty jsou v angličtině, takže na
každou hodinu je připraven seznam několika slovíček či frází (flip a coin = hoď mincí,
draw a card = lízni si kartu, shuffle your deck = zamíchej svůj balíček…). Tyto fráze a
slovíčka děti ihned aplikují při hře samotné, takže se naučené fráze okamžitě využívají
a vstřebávají do paměti.



Děti během hry procvičují základní početní operace (sčítání, odčítání, násobení,
dělení) při dopočítávání životů svých Pokémonů.



Na kroužku děti též procvičují čtení (čtou se významy karet, pravidla na připravených
materiálech…).



Děti si během kroužků osvojují taktické manévry, procvičují logické uvažování a učí se
různým herním strategiím. Během kroužků procvičí strategické myšlení a zejména
samostatné rozhodování. Karetní hra je k tomu bude automaticky navádět, aby
dosáhly lepšího výsledku a porazily tak svého protihráče.



Naučí se principům fair play.



Na konci kroužku by děti měly být schopny samostatně sestavit funkční hrací balíček,
znát pravidla TCG, přeložit si zhruba 80% všech významů na kartách, mít povědomí o
významu karet a úspěšně sehrát karetní partii.



Možná účast na doprovodných akcích jako jsou turnaje, či Pokémon liga



Výukový koncept je podpořen E-learningem, který je možný pro děti z kroužku
zakoupit s 50% slevou.



Počet dětí v kroužku: min 6, max 16



Věkové rozmezí: 6-12 let



Délka kroužku: 60 minut



Výstupní list s probranými slovíčky a frázemi, významovými pojmy a probranými
pravidly po každé hodině



Kroužek probíhá v rámci školních prostor



Cena kroužku 1800 Korun na pololetí



Mít vlastní karty Pokémon není podmínkou



Sběratelské ceny a karty



Přihlašování přes vlastní web na www.pokekrouzek.cz

