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Klíčové vlastnosti 

 
 10 současných dotyků 
 vestavěný Android počítač 
 Full HD rozlišení 
 vestavěné reproduktory 
 funkce bílá tabule 

 

Možnosti využití při aktivitách 

 postřeh, rychlost, paměť 
 představivost, orientaci 
 poznávání barev, tvarů 
 grafomotoriku, výuku 
 poznávání tvarů, souvislostí 

 

Varianty umístění 

 stěna – pevná instalace 
 stěna – výškově nastavitelné 
 pojízdný stojan 
 pojízdný stojan, výškově nastavitelný 
 pojízdný stojan náklopný – vytvoření 

interaktivního stolku 
 

 
 
 Vynikající obraz při běžném 

osvětlení – rozlišení, jas a kontrast  
 Bez projektoru odpadá čištění 

filtrů, výměny lamp, instalace 
 Prezentace bez oslňování 

projektorem a stínění obrazu 
 

             Interaktivní LCD panely pro MŠ 

3 v 1 – dotyková obrazovka, počítač, bezdrátové připojení k internetu a navíc předinstalovaná 

funkce interaktivní tabule, internetového prohlížeče i prohlížečů PDF a Office dokumentů. 

http://www.skolky.interaktivni.cz/
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Programy pro MŠ – využitelné na dotykových zařízeních i na PC 

Alfíček – cvičení a testy pro nejmenší  
 Interaktivní cvičení, Slovní zásoba Čj a Slovní zásoba EN 
 Pro samostatnou i společnou práci 
 Tematicky členěné, ozvučené 
 Na DVD i na internetové stránce 
 Učení, zábava, hravost 
 Licencováno pro celou mateřskou školu 
 Demo na www.alficek.cz 

 
 

Barevné kamínky – interaktivní programy  
 Tematicky dělené 
 Hry, písničky, skládačky, doplňovačky 
 Na DVD i Flash disku 
 Učení, postřeh, kreativita 
 Licence pro 1-3 nebo 4 a více PC 
 Přehled titulů na www.hrajeme-si.cz 

 
 

Rádi si připravíte vlastní práci pro konkrétní činnost?  

 Vyzkoušejte program Workspace. Jednoduše se ovládá 
vše si uložíte a máte vždy po ruce. Materiál takto 
připravený je jedinečný a na míru vytvořený pro dané 
téma. Workspace umožňuje procvičování 
grafomotoriky na „bílé tabuli“, použití obrázků a kreseb, 
doplňování, přiřazování, dokreslení, vybarvení. 

 Vlastní cvičení lze vytvořit v programu Alf. Snadným 
vložením obrázků, fotek nebo písmen do připravených 
šablon máte hotové cvičení k libovolnému tématu. 

Uvedené programy je možné financovat z fondů EU formou dotací – šablona na pomůcky které pomohou 

připravit dítě na vstup do ZŠ – šablony pro MŠ a ZŠ vyhlášené řídícím orgánem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Zaujala Vás možnost využití dotykového monitoru nebo některých programů? Zavolejte nám nebo napište, 
vytvoříme Vám nabídku na míru, která bude splňovat Vaše představy , vyhoví  prostorovým , ale i finančním 
možnostem (investice/neinvestice).  Ke každému monitoru dodáváme bonusy zdarma – aktuálně je to vybraný 
titul Barevných kamínků,  a další tituly za zvýhodněnou cenu, Alfíček DEMO s 450 úlohami pro nejmenší. 
Kontakt:  
e-mail: info@bim.cz 
tel.: 724 199 340, Simona Riskovová 
tel.: 602 356 436 Ing. Bím 
Podívejte se na naše reference: http://skolky.interaktivni.cz/reference/ nebo na fotografie již instalovaných 
dotykových zařízení: http://skolky.interaktivni.cz/fotogalerie/ 
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