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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Cílem pøíspìvku je seznámení s jednotlivými oblastmi pøedmatematických 

a matematických pøedstav, které jsou základními stavebními kameny pro 

pochopení uèiva matematiky. Jejich dostateèné osvojování zmíròuje riziko 

pozdìjšího vzniku specifické poruchy uèení v matematice – dyskalkulie. 

K teoretickým poznatkùm jsou doplnìny konkrétní námìty na èinnosti, které 

dané oblasti rozvíjejí. K jednotlivým èinnostem jsou využívány pomùcky – 

hraèky, které jsou bìžnì dostupné, vìtšina mateøských škol je má.

Stavìní, konstruování, kreslení, práce s pracovními listy, tøídìní, øazení podle 

urèitých pravidel, práce s èísly. 

Výstupy: Chápat èíselnou øadu a prostorové pojmy, chápat význam èísla a používat 

èíselné pojmy, koncentrovat pozornost, myšlení a pamì�, orientovat se 

v prostoru a ploše, ovládat koordinaci oka a ruky, postupovat a uèit se dle 

instrukcí, rozvíjet logické myšlení, sluchové vnímání, rozvíjet soustøedìní 

a pozornost dítìte, sledovat oèima zleva doprava, umìt rozlišovat a znát nìkterá 

èísla, vnímat a rozlišovat pomocí smyslù, vyslechnout sdìlení a pokyn, zrakovì 

rozlišovat specifické znaky.

Jsou uvedeny jednotlivì u každé èinnosti.

Pracuji jako speciální pedagog ve školském poradenském zaøízení. Bìhem své praxe se setkávám 

s dìtmi, které mají obtíže v matematice vzhledem k nízkému osvojení pøedmatematických a matematických 

pøedstav.

Matematické pøedstavy a jejich vytváøení nejsou oddìleny od ostatních èinností, které dìti bìžnì provádìjí, 

ale jsou s nimi úzce spojeny.

Metodika výuky musí odpovídat psychologickému vývoji dítìte pøedškolního vìku a být v souladu 

s Rámcovým vzdìlávacím programem pro pøedškolní vzdìlávání (RVP PV). Uèitel by mìl akceptovat 

pøirozená vývojová specifika dìtí pøedškolního vìku a dùslednì je promítat do obsahu, forem a metod jejich 

vzdìlávání, umožòovat rozvoj a vzdìlávání každého jednotlivého dítìte v rozsahu jeho individuálních 

možností a potøeb.

Bez základù matematických pøedstav není dítì pøipraveno uèit se matematiku podle výukových postupù 

používaných ve školách, dále se mohou vyskytovat obtíže pøi chápání matematického uèiva, které se poté 

promítají do bìžného života.

Rozvoj základních matematických pøedstav nelze izolovat od dalších oblastí nutných pro všestranný 

rozvoj dítìte. Níže uvedené schopnosti a dovednosti tvoøí základ tzv. pøedèíselných pøedstav, které jsou 

pøedpokladem porozumìní matematickým pojmùm, symbolùm a vztahùm mezi nimi. Na jejich základì 

se vytváøejí a rozšiøují další myšlenkové postupy.

Dùležité je rozvíjet:

· oblast motoriky (nutná pro manipulaci s pøedmìty umožòující ucelenìjší vnímání jejich hmotnosti, 

velikosti, tvaru, množství; schopnost pohybovat se významnì pøispívá k poznávání svìta),

· oblast grafomotoriky (dùležitá pro rýsování, zápis poèetního pøíkladu),

· oblast zrakového vnímání – diferenciace (pøedchází obtížím souvisejícími se zámìnami symbolù, èíslic, 

operaèních znakù),
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· zraková analýza a syntéza (vnímání èásti a celku, dùležité pro pochopení zlomkù),

· vnímání rytmu,

· krátkodobá sluchová pamì� a schopnost koncentrace (ovlivòuje poèítání zpamìti pøi základních 

operacích, poèítání s mezivýsledky),

· prostorové vnímání (správné vnímání prostoru je dobrým pøedpokladem pro geometrii i aritmetiku),

· èasovou orientaci, èasovou posloupnost (schopnost urèení co se stalo døíve a co pozdìji, rozlišení 

pøíèiny a následku),

· øeè (úroveò øeèi, porozumìní slovùm v praktickém životì, jejich významu, jejich aktivní používání vede 

posléze k vytvoøení abstraktního myšlení).

Na základì upevnìných pøedèíselných pøedstav se budují èíselné pøedstavy (urèování množství, 

chápání èíselné øady a významu èíselných operací).

Prostorové vnímání

Utváøení prostorových pøedstav a pojmenování prostorových vztahù zahrnuje nejen vnímání prostoru 

vymezeném tøemi osami (hornodolní, pøedozadní, pravolevá), ale i odhad a zapamatování si 

vzdálenosti, porovnávání velikosti objektù, vnímání èásti a celku, vzájemný pomìr velikostí jednotlivých 

èástí a celkù, jejich uspoøádání.

Dùležité je osvojení pojmù souvisejících s uspoøádáním prostoru: nahoøe, dole (hornodolní osa), vpøedu, 

vzadu (pøedozadní osa), vpravo, vlevo (pravolevá osa). Mezi další pojmy týkající se prostorové orientace 

patøí: pod, nad, pøed, za, mezi; hned pøed, hned za, první, poslední, prostøední.

Pojmy první, poslední úzce souvisejí s vnímáním èasu, èasové posloupnosti.

Námìty k rozvoji prostorového vnímání

1. Bludištì (plošné vnímání prostoru):

K posilování plošného vnímání prostoru je vhodné využívání rùzných bludiš�, labyrintù. Vybarvování 

správné cesty k cíli, hledání všech cest, které vedou do cíle, napø. hledání cesty k rozhlednì, let motýla 

ke kvìtinì apod. K procvièování plošného vnímání prostoru lze využívat rùzné pracovní listy 

(pøíloha 1 a 2).

2. Porozumìní významu pøedložek (nad, pod, pøed, vedle, za, mezi):

K osvojení významu pøedložek uvozujících vztah mezi dvìma pøedmìty využíváme rùzné obrázky 

(pøíloha 3). S dìtmi si vyprávíme, co vidíme na obrázku. Ke zjištìní porozumìní významùm jednotlivých 

pøedložek využíváme konkrétní otázky a podle odpovìdi dìtí mùžeme usuzovat míru pochopení jejich 

významu. (Napø.: „Co je pøed stromem?“ „Koèárek.“) Dále mùžeme vyzvat dítì, aby popsalo, kde 

jednotlivé prvky a postavy vidí. (Napø.: „Kde je chlapec?“ „Za stromem.“ „Kde sedí holèièka?“ „Na lavièce, 

vedle maminky.“) Sledujeme, zda dítì pøi popisu používá správné pøedložky, v pøípadì potøeby obrázek 

popíšeme sami a zdùrazòujeme využití pøedložek ukázáním. (Napø. „Chlapec je za stromem.“ – 

ukážeme chlapce za stromem).

3. Pojmy první, poslední, pøed, za, hned pøed, hned za:

K upevnìní pojmù týkajících se pozice (poøadí) lze u pøedškolních dìtí využívat pohádky. Pracujeme 

s ilustracemi pohádky èi využíváme prvky dramatizace.

Uvádíme pohádky, ve kterých hraje roli posloupnost dìjù a uspoøádání osob, napø. pohádka O veliké 

øepì (pøíloha 4), Budka, O kohoutkovi a slepièce. Upevòujeme výše uvedené pojmy.

Ptáme se dìtí: „Kdo pøišel první vytáhnout øepu? Kdo byl poslední? Kdo je hned za babkou? Kdo 

všechno je za vnuèkou? Kdo je hned pøed koèkou?“

Dìti si pamatují posloupnost postav a pøitom pochopí uspoøádání v obou smìrech. Dítì pøirozenì 

vedeme k pochopení toho, že o každých dvou prvcích lze rozhodnout, který je pøed kterým. V 1. roèníku 

ZŠ dìti na tyto znalosti navážou uèivem o uspoøádané množinì pøirozených èísel.

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2013
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4. Kresebný diktát

Pomùcky: Papír, pastelky.

Zadání: Nahoru nakresli slunce, vpravo od slunce nakresli velký èerný mrak, uprostøed nakresli 

dùm, vedle domu nakresli strom, mezi domem a stromem nakresli kvìtinu.

5. Koláž z obrázkù

Pomùcky: Vystøíhané obrázky, lepidlo, papír.

Jedná se o variantu kresebného diktátu  místo kreslení dítì obrázky nalepuje na papír dle pokynù.

6. Modelování lesa

Pomùcky: Modelína/modurit/keramická hlína, podložka.

Uprostøed lesa mezi stromy je palouk, na palouku se pase srna, vpravo od srny se pase statný 

jelen, za jelenem se schovává malý koloušek, v lese pøed paøezem zalézá liška do svého doupìte. 

Za stromem se krèí zajíc.

7. Stavba hradu

Pomùcky: Velké molitanové kostky.

Hrad má tvar obdélníku. Základ tvoøí velké èervené kostky, nad èervenými kostkami jsou zelené 

kostky, okna hradu jsou žlutá, na levé stranì se tyèí vysoká bílá vìž.

8. Stavìní mìsta z lega

Pomùcky: Lego èi podobná stavebnice (s velkou základní deskou, rùznými postavami, auty, 

domy rùzných institucí).

Na námìstí stojí radnice s vysokou vìží, pøed radnicí je kašna, ke které pøijíždí indián na koni. Vedle 

radnice je postavena policejní stanice, pøed ní zastavilo policejní auto, hned za policejním autem 

jedou hasièi, za nimi osobní auto, poslední jede sanitka. Míøí do nemocnice, která je za policejní 

stanicí. Na støechu nemocnice pøistává vrtulník. U nemocnice je velký park, rostou v nìm stromy, 

mezi dvìma smrky je lavièka, na které sedí maminka s miminkem. Vedle parku stojí kostel. Pøed 

kostelem je kvìtinový záhon. Za radnicí je škola, vlevo od školy je dìtské høištì, kde si hrají dìti.

9. Návštìva ZOO

Pomùcky: Figurky zvíøat a lidí, stavebnice na postavení jednotlivých výbìhù.

Od pokladny vedou tøi cesty. Prostøední cesta vede nejprve k pavilonu opic, za ním je pavilon 

cizokrajných hadù. Nejdelší cesta vede vlevo od pokladny kolem výbìhu pro zebry, mezi zebrami 

se prohání antilopy. Dále žijí žirafy. Naproti žirafám bydlí sloni. Vpravo od slonù mají ve skále své 

brlohy medvìdi. Poslední cesta vede od pokladen vpravo kolem jezírka s hrochy, za jezírkem jsou 

klece pro papoušky. Na konci cesty najdeme dìtské høištì, pøed kterým je výbìh pro kozy a ovce.

Matematické pøedstavy

Mezi základní matematické pøedstavy patøí:

· porovnávání, pojmy, vztahy,

· tøídìní, tvoøení skupin,

· øazení,

· množství,

· tvary.

A. Porovnávání, pojmy, vztahy

Pro dìti je jednodušší urèit rozdíl mezi pøedmìty než urèit jejich shodné znaky.

Jednotlivé pojmy jsou øazeny podle obtížnosti, zároveò je respektována jejich vývojová úroveò. 

Zvládnutí jednotlivých úrovní je možné sledovat a zapisovat do tabulek. Hodnocení je možné využít 

pro úèely pedagogické diagnostiky, mùže být podkladem individuálního vzdìlávacího plánu. Pravidelná 
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pedagogická diagnostika (1x za ètvrtletí èi pololetí) ukazuje vývoj dítìte a jeho pokroky za sledované 

období. Snadno lze odhalit oblast, ve které se dítìti nedaøí nebo si není jisté, a následnì se cílenými 

èinnostmi zamìøit na její rozvoj. V pøíloze 9 je uvedena diagnostická tabulka J. Bednáøové (2007). 

Uvedený vìk v tabulce je pouze orientaèní. 

Pøi hodnocení zvládnutí jednotlivých úrovní je vhodné využít tøi stupnì:

· zvládá samostatnì a pojmenuje,

· zvládá s dopomocí, pøedmìt pøiøadí,

· nezvládá.

Vývojové škály:

1. Malý x velký – pracujeme s obrázky, ptáme se, který míè je malý, který velký. Poté zmìníme poøadí 

míèù, na jeden ukážeme a ptáme se: „Jaký je to míè?“ Pokud dítì nedokáže pojmenovat, ovìøujeme si 

porozumìní pojmu, vracíme se k první instrukci. Pokud dítì dokáže pouze ukázat bez pojmenování, 

hodnotíme „zvládá s dopomocí“.

Obrázek 1: Malý x velký

2. Hodnì x málo – pracuje s obrázky obdobnì jako u položky 1.

Obrázek 2: Hodnì x málo

3. Všechny – pøed dítì dáme pìt pøedmìtù (kostky, kamínky) a vyzveme jej, aby všechny kostky dalo 

do misky, sáèku apod.

4. Krátký x dlouhý – pracuje s obrázky obdobnì jako u položky 1.

Obrázek 3: krátký x dlouhý

RÙZ-027.11
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5. Úzký x široký – pracuje s obrázky obdobnì jako u položky 1.

6. Nízký x vysoký – pracuje s obrázky obdobnì jako u položky 1.

7. Prázdný x plný – pracuje s obrázky obdobnì jako u položky 1.

8. Stejnì, vytváøení dvojic – na stùl položíme v øadì dvì až tøi kostky/víèka od pet lahví/knoflíky.

Vyzveme dítì, aby dalo na stùl stejný poèet kostek/víèek/knoflíkù, jako jsme dali my. Dítì nemusí umìt 

urèit poèet, pøedmìty páruje (pøiøazuje do dvojic).

9. Ménì x více – výrazný rozdíl.

Obrázek 4: Ménì x více

10. Menší x vìtší – ptáme se, zda jsou míèe stejnì velké, jednodušší pro dítì je otázka, který míè je vìtší 

a který menší, dítì vedeme k porovnání ve vztahu pøedmìtu s jiným pøedmìtem (èervený míè je vìtší 

než modrý).

11. Kratší x delší – zadání úkolu je obdobné jako v bodu 1.

12. Nižší x vyšší – zadání úkolu je obdobné jako v bodu 1.

13. Nìkteré – na stùl položíme ètyøi až pìt prvkù (kostky/víèka od pet lahví/knoflíky apod.). Dítì vyzveme, 

aby nìkteré kostky/víèka/knoflíky dalo do sáèku. Sledujeme, zda instrukci plní správnì, zda 

nedává do sáèku všechny kostky.

14. Žádné, nic – do jedné misky dáme dvì kostky, do další jednu kostku, tøetí misku necháme prázdnou. 

Ptáme se kolik kostek je v každé misce. Úkol zadáváme i obrácenì. Dítì požádáme, aby do jedné misky 

dalo dvì kostky, do druhé jednu kostku, do tøetí nedalo žádnou kostku.

15. Ménì, více, stejnì pøi odlišné velikosti a uspoøádání prvkù – dítì urèuje, zdali je v každé polovinì 

stejnì obrazcù, nebo je-li v nìkteré polovinì prvkù více, ménì.

Obrázek 5: Porovnávání

16. O jednu více – zjiš�ujeme pochopení pojmu, pøed dítì dáme dvì kostky a chceme, aby do své øady dalo 

o jednu kostku více, vytvoøíme dvì øady kostek a ptáme se, kde je více kostek a o kolik.

17. O jednu ménì – zjiš�ujeme pochopení pojmu, pøed dítì dáme do øady tøi kostky a chceme, aby do své 

øady dalo o jednu kostku ménì, vytvoøíme dvì øady kostek a ptáme se, kde je ménì kostek a o kolik 

(Bednáøová, 2007).
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B. Tøídìní, tvoøení skupin

Tøídìní (klasifikace) pøedstavuje základní myšlenkový postup, který vnáší urèitý øád do množství 

jevù a skuteèností, s nimiž dítì pøichází do styku. Klasifikace zaèíná tøídìním zážitkù, pozdìji pøedmìtù, 

jevù a èísel. Pøitom velmi záleží na hledisku, podle kterého je tøídìní provádìno (Novák, 2004).

Dítì tøídí pøedmìty na ty, které daný charakteristický znak mají, a ty, které jej nemají. Tak vznikají dvì, 

nebo více skupin, do kterých musí být každý prvek zaøazen.

Pøi tøídìní musí být každý prvek zaøazen do nìjaké skupiny. Žádný prvek nesmí být zaøazen ve dvou 

skupinách. V každé skupinì musí být prvky s charakteristickým znakem (urèitá barva, druh, tvar, materiál 

velikost apod.). V jazykové rovinì øíkáme, že dítì dokáže porozumìt a v praxi používat nadøazená 

a podøazená slova (ovoce – meruòka, jablko, hruška, švestka; dopravní prostøedky – auto, vlak, autobus, 

tramvaj, metro, jízdní kolo).

Pøi hodnocení zvládnutí jednotlivých úrovní je vhodné využít tøi stupnì:

· zvládá samostatnì a pojmenuje,

· zvládá s dopomocí, pøiøadí,

· nezvládá.

Pro dlouhodobou pedagogickou práci je vhodné vývoj dovedností a schopností prùbìžnì sledovat 

a zaznamenávat. Podle individuálních výsledkù se zamìøit s konkrétním dítìtem na rozvoj potøebných 

schopností a dovedností.

Vývojové škály:

1. podle druhu – jídlo, hraèky, dopravní prostøedky, nábytek, obleèení, zelenina, ovoce, peèivo 

(pøíloha 5),

2. podle barvy – dítì zvládá cca ve 3,5 letech,

3. podle velikosti – tøídìní vystøíhaných malých a velkých kruhù/ètvercù/trojúhelníkù,

4. podle tvaru – tøídìní na kruhy a ètverce,

5. urèení, co do skupiny nepatøí (hledání odlišností) – co do skupiny nepatøí a proè, dítì zvládá cca 

v 5-5, 5 letech,

Obrázek 6: Co nepatøí mezi ostatní a proè? (Muchová, 2007)

6. tøídìní podle dvou kritérií – dítì z rozložených geometrických tvarù vybírá dle zadání dvou 

charakteristických znakù (velké kruhy, modré ètverce apod.), dítì tento úkol zvládne až cca v 5,5 

letech,

7. tøídìní podle tøech kritérií – dítì z rozložených geometrických tvarù vybírá dle zadání tøech 

charakteristických znakù (velké zelené kruhy, malé modré ètverce apod.), dítì tento úkol zvládne až 

cca v 6 letech (Bednáøová, 2007).

C. Øazení

Pøiøazování každému prvku v jedné skupinì je pøiøazen právì jeden prvek skupiny druhé a naopak 

(prvky jsou vzájemnì jednoznaènì pøiøazeny). Bìhem pøiøazování si dítì uvìdomuje, že skupiny, 

jejichž prvky lze vzájemnì jednoznaènì pøiøadit, mají stejnì prvkù a nezáleží na tom, jakého druhu 

tyto prvky jsou.

Dìti jsou schopny pøinést urèitý poèet pøedmìtù pro urèitý poèet osob, aniž by umìly pøedmìty a osoby 

spoèítat. Napøíklad u svaèiny chtìla Anièka pøinést mandarinky i pro kamarádky. Když mandarinky 
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brala, øíkala: „Pro mì, pro Hanku, pro Katku, pro Lenku.“ Pøinesla správný poèet mandarinek, protože 

každé kamarádce pøiøadila jednu mandarinku.

Petr mìl pøinést autíèka pro skupinku dìtí. Pøinesl ètyøi autíèka, ale dìtí bylo pìt. Pøi pøiøazování, 

kdy každému dítìti dal jedno autíèko, pøišel na to, že jich pøinesl málo, protože zapomnìl pøinést 

autíèko pro sebe.

Pøi pøiøazování vycházíme ze zkušeností a znalostí dìtí. Dìti budou rády pøiøazovat pohádkové 

bytosti èi veèerníèkové postavy, které patøí k sobì (Bob – Bobek, Rumcajs – Cipísek, Pejsek – Koèièka, 

Køemílek – Vochomùrka, apod.).

Obrázek 7: Kdo ke komu patøí (Muchová, 2007)

Pøi hodnocení zvládnutí jednotlivých úrovní je vhodné využít tøi stupnì:

· zvládá samostatnì a pojmenuje,

· zvládá s dopomocí, seøadí, ale nepojmenuje,

· nezvládá.

Vývojové škály:

1. seøazení tøech prvkù podle velikosti,

Obrázek 8: Øazení podle velikosti

2. pojmenování nejvìtšího a nejmenšího, 

3. seøazení – malý, støední, velký; vysoký, vyšší, nejvyšší; málo, ménì, nejménì,

4. pojmenování – malý, støední, velký; vysoký, vyšší, nejvyšší; málo, ménì, nejménì, seøazení pìti 

prvkù podle velikosti – využijeme vystøíhané obrázky (Bednáøová, 2007).

Obrázek 9: Øazení podle velikosti – 5 prvkù
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D. Množství

Vyjmenuje-li dítì èíselnou øadu do 6, 10 èi více, nevypovídá to nic o jeho matematických dovednostech.

Jmenování èíselné øady neznamená, že dítì umí poèítat, že chápe pojem èísla. Umìt vyjmenovat 

èíselnou øadu a chápat význam èísla jsou dvì rozdílné vìci. Vyjmenování èíselné øady je záležitost 

pamìti, èíselnou øadu se lze nauèit zcela mechanicky, zpamìti jako básnièku. K pochopení 

matematické problematiky a zvládání uèiva matematiky ve škole to nestaèí. Dítì potøebuje pochopit 

pojem, význam èísla a tyto základní stavební kameny matematiky dobøe upevnit. Matematika 

podporuje rozvoj myšlení, je prostøedkem i výrazem rozvoje logického uvažování.

Ze znalostí vývojové psychologie je zøejmé, že úroveò myšlení pøedškolního dítìte je jiná než 

úroveò myšlení dítìte školního vìku nebo dospìlého èlovìka. Tyto poznatky je tøeba zohlednit pøi 

metodické práci s dítìtem.

Zpoèátku dítì pozná svìt kolem sebe svými smysly, postupnì zaèíná pojmenovávat a chápat 

konkrétní pøedmìty ve svém nejbližším okolí, ke schopnosti abstrakce (zobecnìní) dochází až ve 

školním vìku. Pøi rozvíjení pøedmatematických a matematických pøedstav musíme respektovat 

konkrétní myšlení a vycházet ze znalostí dìtí pøedškolního vìku.

Pro dítì pøedškolního vìku je dùležité, aby práci s obrázky a pracovními listy pøedcházela 

manipulace s konkrétními pøedmìty z bìžného života.

Již tøíleté dítì dokáže vnímat kvantitu (množství). Nejdøíve oznaèí dvì vìci, pozdìji tøi, a pokud je pøedmìtù 

kolem nìj více, znamená to pro nì vìtšinou „moc“ nebo „hodnì“. Postupnì však oznaèuje vìtší poèet 

prvkù a ve vìku šesti let by mìlo být schopno urèit poèet pøedmìtù, kterých je ve skupinì šest až deset.

Pøi vnímání poètu dítì musí potlaèit viditelné vlastnosti pøedmìtù, jako je tvar, barva, materiál, což 

pøedstavuje obrovský pokrok v myšlení dítìte.

Pojem èíslo je abstraktní, protože jej nemùžeme vnímat smysly, vnímáme pouze jeho reprezentanty 

(napø. reprezentantem èísla ètyøi mohou být ètyøi nohy stolu, ètyøi kola auta, ale také máme koupit 

ètyøi rohlíky). 

Vyvození pojmù èísla:

Seznamování s množstvím probíhá v každodenním kontaktu s realitou. Pomocí konkrétních pøedmìtù 

se dìti dostávají k obecnìjšímu chápání, až k pochopení abstraktního pojmu èísla. Dùležité je, aby dìti 

získávaly zkušenosti pomocí opakované manipulace s pøedmìty, kterých je stejný poèet. Dalším krokem 

je poznání a zapsání èísla. K tomu, abychom dítìti toto uèení usnadnili, využíváme rùzné èinnosti.

Dodržujeme zásadu posloupnosti. Od pøiøazování konkrétních pøedmìtù pøecházíme k symbolùm 

a k èíslu. Zvyšujeme nároky na abstrakci. Pøiøazujeme:

1. pøedmìty k pøedmìtùm

Aby dítì pochopilo pojem pøirozené èíslo, je vhodné využívat èinnosti, kdy dítì pøiøazuje pøedmìty 

pøedmìtùm. Zpoèátku pøiøazování vychází ze dvou skupin se stejným poètem pøedmìtù. Úkolem je 

vytváøet z nich dvojice (židle ke stoleèkùm, hrnky na podšálky, psy k boudám, panenky do postýlek, 

poklièky na hrnce). 

Pøi prostírání k obìdu pøiøazujeme každému stolovníkovi (sobì, mamince, tatínkovi, sestøe, bratrovi) 

hluboký a mìlký talíø, lžíci, vidlièku, nùž, sklenièku.

2. symboly pøedmìtùm

Vybereme nìkolik pøedmìtù (hraèek) a dítì jim pøiøazuje symboly – obrázky, prsty, kamínky, (napø. 

tøem míèùm dítì pøiøadí tøi prsty).

3. symboly symbolùm

Dítì pøiøazuje obrázkùm puntíky, tyèinky. (Napø. hvìzdièkám pøiøazuje køížky.)

Obrázek 10: Pøiøazování symboly symbolùm
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4. èísla pøedmìtùm a symbolùm

Dítì pøiøadí skupinì pøedmìtù nebo symbolù èísla. Tím urèí jejich poèet.

Obrázek 11: Pøiøazování èísla pøedmìtùm a symbolùm

K vyvození pojmu èísla a pochopení jeho abstraktního významu je dùležité využívat pøíklady z bìžného 

života, zkušenosti dìtí:

· èíslo jedna – nos, hlava, stùl,

· èíslo dvì – dvì nohy, ruce, uši, ponožky, rukavice, dvojèata, rodièe (otec + matka),

· èíslo tøi – vlasy dìda Vševìda, kola u tøíkolky, prasátka v pohádce O tøech prasátkách, královy dcery 

v pohádce (Sùl nad zlato), hroty trojúhelníku,

· èíslo ètyøi – kola u auta, konèetiny zvíøat, nohy stolu, židle, ètyølístek,

· èíslo pìt – prstù, olympijské kruhy...

Pøi hodnocení zvládnutí jednotlivých úrovní je vhodné využít tøi stupnì:

· zvládá samostatnì,

· zvládá s dopomocí,

· nezvládá.

Vývojové škály:

1. množství do dvou – zvládá dítì cca ve 3 letech,

2. množství do tøí – zvládá dítì cca ve 3,5 letech,

3. množství do ètyø – zvládá dítì cca ve 4-4,5 letech,

4. množství do pìti – zvládá dítì cca v 5 letech,

5. množství do šesti – zvládá dítì cca v 5-6 letech (Bednáøová, 2007).

Vyvození sèítání a odèítání

Pojmy matematických operací sèítání a odèítání se budou dìti uèit až v 1. roèníku ZŠ, stejnì jako se budou 

uèit matematický zápis operací. V pøedškolním vìku je dùležité pochopení významu sèítání a odèítání.

Opìt je pøi vyvozování dùležité vycházet z konkrétních zkušeností dìtí, využívat pøíklady z bìžného 

života.

1. Sèítání:

Dìti vedeme k pochopení, že pøi operaci sèítání (tento termín nepoužíváme) se nám poèet prvkù zvyšuje. 

Napø. Petr mìl 3 jablíèka a od Adélky dostal 2 jablíèka, kolik jich mìl dohromady? Využíváme konkrétní 

pøedmìty èi obrázky nebo symboly. Jelikož se nejedná o matematickou operaci v úzkém slova smyslu, 

nepoužíváme znaménka (ani v mluvené øeèi, ani jako symbol). Znaménko pøedstavující 

matematickou operaci v mluvené øeèi nahrazuje významové sloveso. Pro dìti je dùležité chápat 

jejich význam. Slovesa dostat, získat, najít, pøidat ve výsledku znamenají zvyšování pùvodního 

majetku.

Existují dva typy sèítání. Využití spojky – „a“  k urèitému poètu prvkù pøidáme další prvky a zjistíme jejich 

výsledný poèet. V garáži byla zaparkovaná 3 auta, Josef vedle nich zaparkoval dvì auta. Kolik aut bylo 

zaparkováno v garáži?

Pøíklady typu „o více“ jsou složitìjší a pro dìti obtížnìjší než pøíklady se spojkou „a“. Pro jejich øešení je 

nutné zvládnutí pojmu o jedna více. Dìti v pøedškolním vìku nemusí ještì aktivnì ovládat pojem „o jednu 
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více.“ Maruška mìla 2 kostky, Liduška mìla o jednu kostku více. Kolik kostek mìla Liduška?

Pracujeme opìt s konkrétními pøedmìty. Dùležité je vést dìti k systematiènosti a posloupnosti. 

Nejdøíve znázorníme dvì kostky, které mìla Maruška. Do další øady, která patøí Lidušce, pøiøadíme dvì 

kostky. Liduška a Maruška mají stejnì. Jenže Liduška má o jednu kostku více, proto musíme pøidat ještì 

jednu další kostku. Pøedcházíme chybì, kdy dítì do Lidušèina øádku pøidá pouze jednu kostku.

Obrázek 12: O jednu více

2. Odèítání:

Dìti vedeme k pochopení, že pøi operaci odèítání (tento termín nepoužíváme) se nám poèet prvkù 

snižuje. Napø. Pavel mìl 3 autíèka a dvì autíèka ztratil, kolik autíèek mu zùstalo? Vycházíme opìt 

ze zkušeností dìtí. Slovesa ztratit, zapomenout, ukrást, sebrat, vyhodit ve výsledku znamenají 

snižování pùvodního majetku. V matematické terminologii tomu odpovídá znaménko mínus, což je 

již uèivem 1. roèníku ZŠ. Pro dìti je dùležité chápat význam uvedených sloves.

Pro názornost využíváme konkrétní pøedmìty. Petr má 3 autíèka. Dvì autíèka ztratí (tzn., že dvì 

autíèka odebereme). Nyní lze odpovìdìt na otázku, kolik autíèek mu zùstalo.

S odèítáním souvisí pojem „o jedna ménì“. Mùžeme zjistit porozumìní tomuto pojmu.

Dáme do øady tøi kostky, vyzveme dítì, aby do své øady dalo o jednu kostku ménì. Aktivní používání 

je pro dìti pøedškolního vìku obtížné, nemusí je ještì ovládat. Vytvoøíme dvì øady kostek a ptáme 

se, kde je ménì kostek a o kolik.

E. Tvary

Pøi hodnocení zvládnutí jednotlivých úrovní je vhodné využít tøi stupnì:

· zvládá samostatnì a pojmenuje,

· zvládá s dopomocí, pøiøadí,

· nezvládá.

Vývojové škály

1. kruh – dítì rozliší cca ve 3 letech,

2. ètverec – dítì rozliší cca ve 3,5-4 letech,

3. trojúhelník – dítì rozliší cca v 5 letech,

4. obdélník – dítì rozliší cca v 5,5-6 letech (Bednáøová, 2007).

Námìty na rozvoj rozlišování tvarù:

1. Panák

Pomùcky: Geometrické tvary.

Panák má hlavu z velkého žlutého kruhu, krk je z malého èerveného obdélníku, tìlo je z velkého zeleného 

ètverce, nohy jsou z dlouhých modrých obdélníkù, ruce jsou ze zelených obdélníkù, bota vpravo je z èerného 

ètverce, bota vlevo je z bílého ètverce, na hlavì má klobouk z èerveného trojúhelníku.
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2. Pracovní listy – obrázky složené z geometrických tvarù

Využíváme pøedtištìné obrázky složené z geometrických tvarù. Dìti vybarvují podle zadaných pravidel 

nebo dolepují vystøíhané geometrické tvary podle zadání. Dále mùžeme urèovat poèet jednotlivých 

geometrických tvarù, procvièovat pojmy více, ménì, stejnì. Námìty dvou pracovních listù jsou v pøíloze 6 

(Hrad) a v pøíloze 7 (Kotì).

Úsudek

Hledat souvislosti mezi dvìma obrázky, vyvození vztahu.

Napøíklad: AUTO – SILNICE : LOÏ – VODA

Auto patøí na silnici, loï na vodu (pøíloha 8).
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Pøíloha 1

Obrázek 13: Bludištì (Bednáøová, 2012)

RÙZ-027.11

Kdo se dostane k rozhlednì? Najdi cestu.
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Pøíloha 2

Jak se motýl dostane ke kvìtinì?
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Obrázek 14: Popiš, co je na obrázku (Klenková, 2005)

Pøíloha 3

Popiš, co je na obrázku.

RÙZ-027.11
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Obrázek 15: Pohádka o øepì (Muchová, 2007)

Pøíloha 4

Pohádka O veliké øepì

RÙZ-027.11
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Pøíloha 5

Varianta 1: Pracujeme s obrázkem jako s celkem. Do košíku patøí ovoce a do misky zelenina. Dítì spojuje 

èarou zeleninu s miskou a ovoce s košíkem.
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Varianta 2: Pracujeme s vystøíhanými obrázky. Dítì tøídí ovoce do košíku a zeleninu do misky.

Obì varianty je vhodné doplnit rozhovorem. Jakou zeleninu znáš? Kam se zelenina dává? Do polévky, 

salátù? Co ti nejvíce chutná? Kde ovoce roste? Kupujete doma zeleninu nebo ji pìstujete na zahradì? 
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Obrázek 17: Hrad (Muchová, 2007)

Pøíloha 6

Hrad

Pomùcky: Pracovní listy s obrázky vytvoøenými pomocí geometrických tvarù.

Vybarvi všechny obdélníky žlutì, všechny trojúhelníky èervenì, všechny ètverce modøe, kruhy zelenì.

RÙZ-027.11
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Pøíloha 7

Kotì

Z kterých geometrických tvarù je složeno toto kotì?

Vybarvi ètverce rùžovì, kruhy hnìdì, trojúhelníky èervenì, obdélníky oranžovì.

Obrázek 18: Kotì (Kolárová, 2007)

RÙZ-027.11
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Pøíloha 8

Úsudek

Podívej se na dvojici obrázkù zleva. Jaká je souvislost mezi tìmito obrázky?

Podle stejného principu vyber k obrázku ve vyznaèeném rámeèku jeden ze tøí uvedených obrázkù.

Obrázek 19: Úsudek (Koláøová, 2007)

RÙZ-027.11
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Pøíloha 9

Hodnocení ývojové škály (Bednáøová, 2007)– v

zvládá
samostatnì,
pojmenuje

zvládá
s dopomocí

nezvládávìkTøídìní, tvoøení skupin

24

23

22

21

20

19

18 Podle druhu (jídlo, hraèky) 3-3,5

Podle barvy 3,5

3,5Podle velikosti

Podle tvaru 5

Pozná, co do skupiny nepatøí 5-5,5

Podle dvou kritérií (žluté kruhy) 5,5

Podle tøí kritérií (malé žluté kruhy) 6

17

Ménì, více, stejnì pøi odlišné 
velikosti a uspoøádání prvkù

– 

zvládá
samostatnì,
pojmenuje

zvládá
s dopomocí,

pøedmìt
pøiøadí

nezvládávìkPorovnávání, pojmy, vztahy

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

O jednu ménì 5-6

5-6O jednu více

Žádné, nic

Nìkteré

5-5,5

4

4

Nižší x vyšší 3,5-4

3,5-4

3,5-4

3,5-4

Kratší x delší

Menší x vìtší

Ménì x více – výrazný rozdíl

Malý x velký 3

Hodnì x málo 3

3Všechny

Krátký x dlouhý 3,5

Úzký x široký 3,5

Nízký x vysoký 3,5

Prázdný x plný 3,5

Stejnì, vytváøení dvojic 3,5

RÙZ-027.11



Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. 

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2013

RÙZ-027.11

zvládá
samostatnì

zvládá
s dopomocínezvládávìkMnožství

35

34

33

32

31

30 Množství do dvou 3

Množství do tøí 3,5

4-4,5Množství do ètyø

Množství do pìti 5

Množství do šesti 5-6

Množství do ...

zvládá
samostatnì,
pojmenuje

zvládá
s dopomocí,

pøiøadí
nezvládávìkTvary

38

39

37

36 Kruh 3

Ètverec 3,5-4

5

5,5-6

Trojúhelník

Obdélník

zvládá
samostatnì,
pojmenuje

zvládá
s dopomocí,
seøadí, ale

nepojmenuje

nezvládávìkØazení

29

28

27

26

25

5Seøadí pìt prvkù podle velikosti

málo, ménì, nejménì

vysoký, vyšší, nejvyšší

Seøadí tøi prvky podle velikosti 4

Pojmenuje nejmenší, nejvìtší 4,5

4,5-5Seøadí podle kritérií:

malý, støední, velký

vysoký, vyšší, nejvyšší

málo, ménì, nejménì

Pojmenuje: 5

malý, støední, velký

Str. 22
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BIO PSY SOC INT ENV
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Jedná se o soubor hravých èinností inspirovaných známými øíkankami. Ty 

plní nejen funkci motivaèní, ale jsou zároveò zdrojem aktivizujících námìtù 

k vytváøení pøedmatematických pøedstav a jejich praktického využití. Hry 

dávají pøíležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítìte. Tím, že jsou 

založeny na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podnìcují koordinaci 

ruky a oka, podporují logické uvažování, tvoøivý pøístup, pamì� a pozornost 

a jsou vítaným tréninkem pøedstavivosti a schopnosti „umìní vidìt“. Vìtšina 

námìtù sleduje uplatòování integrovaného zpùsobu naplòování výchovných 

složek Rámcového vzdìlávacího programu pro pøedškolní vzdìlávání. 

Práce s pracovními listy, manipulaèní èinnosti a tøídìní drobných pøedmìtù, 

støíhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování pøedmìtù podle pravidel.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se 

v elementárním poètu cca do šesti (èíslovky základní i øadové), umìt porovnávat, 

poznat více, ménì, stejnì, první, poslední, prostorové pojmy nahoøe, 

dole..., dokázat tøídit podle daných kritérií, umìt pracovat s tabulkou, chápat 

geometrické pojmy, rozvíjet pøedstavivost, zruènost, technické dovednosti, 

tvoøivost, pracovat podle modelu, soustøedit se na èinnost, vyhledávat a tøídit 

informace, vytváøet postoje k øešení problémù, rozvíjet logické myšlení. 

Jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

Jede, jede mašinka

Pomùcky a potøeby: Papírové modely vagonkù v rùzných barvách, víèka od PET lahví. 

Motivace: Jede, jede mašinka,

kouøí se jí z komínka...

Na pokyn se dìti rozebìhnou po tøídì a každé si vybere jeden vagonek (papírový model). Na 

uvedeném stanovišti – nádraží se seøadí za sebou podle barev. Vytvoøí tak nìkolik barevných vláèkù 

(èervený, zelený, modrý…). Následnì za zpìvu písnièky „Jede, jede mašinka“ se pohybují po tøídì 

(volnì nebo po stanovené trase). Pøitom dodržují pravidla: žádné bouraèky, vláèky se musí navzájem 

vyhnout, na daný povel (zvednutí èervené plácaèky, zapísknutí) se zastaví, aby cestující mohli 

vystoupit a nastoupit. Pøi signálu odjezd (zvednutí zelené plácaèky) se vláèek zase rozjede. Po 

nìkolika zastávkách se vláèek vrací zpìt na hlavní nádraží.

Dìti tvoøí na podlaze vláèky z papírových modelù, a to opìt podle barvy. Vagonky øadí postupnì vedle 

sebe (Obrázek 1). Èinnost lze vhodnì propojit s øíkankou „Jede vláèek motoráèek“. Dìti zjiš�ují, který 

vláèek je nejdelší, který nejkratší. Jsou nìkteré vláèky stejnì dlouhé, mají stejný poèet vagonkù? Kolik 

vagonkù má zelený (èervený, modrý) vláèek?

Na uvedenou èinnost lze navázat dalšími aktivitami, které vycházejí z tohoto prostøedí.

-

Hry pro rozvoj pøedmatematických pøedstav dìtí pøedškolního vìku I

ü ü
EST PKT üüü üüü
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Námìt 1

Dìti sedí na koberci u papírového modelu vláèku seøazeného v poøadí lokomotiva, první vagon, 

druhý… – poèet vagonkù volíme s ohledem na poèetní znalosti dìtí (Obrázek 2). Z jednotlivých vagonkù 

vystupují, ale také do nich nastupují cestující. Napø. Do prvního vagonku nastoupili dva cestující a do 

posledního tøi cestující (dìti umístí do pøíslušných vagonkù odpovídající poèet PET víèek).

Na indiány

Pomùcky a potøeby: Barevná peøíèka (zalaminované papírové modely), špejle, modelína, kulaté 

krabièky (napø. obaly od tavených sýrù), skládanky týpí. 

Motivace:

Indiáni, ti se mají! Snìdí vlka a jdou spát.

Celý den si jenom hrají. Do spánku jim pìknì vyjí

Skáèou hejsa, hopsasa, kojotové na prérii,

chytají se do lasa. ráno sluníèko je vzbudí,

Potom vlezou do vigvamu, a ti malí chlapci rudí

zavolají na svou mámu: hned vybìhnou mezi stany

„Mámo, mámo, máme hlad.“ hrát si. Naè? Na indiány. (Jiøí Kainar) 

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2014
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Obrázek 1

Obrázek 2
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Námìt 1

Na kmeny

Dìti posbírají po zemi ztracená peøíèka rozmanitých druhù ptákù (Obrázek 3), každé si vezme jedno. 

Na znamení (bouchnutí bubnu) se dìti se stejnou barvou peøíèka spojí – vytvoøí kmen (žlutý, èervený, 

zelený…). Spoleènì pak zjiš�ují, kolik indiánù je v jednotlivých kmenech; kde jich je nejvíce, nejménì, 

zda mají nìkteré kmeny stejný poèet èlenù. 

Námìt 2

Indiánská èelenka (navazující èinnost)

Dìti bìhají v daném prostoru (tøída, zahrada). Každé má jedno peøíèko. Na povel „vytvoøte èelenku“ se 

snaží seskupit tak, aby v každé skupince bylo od každé barvy právì jedno peøíèko. Následuje volný 

pohyb a další sestavování – tvoøení nové èelenky (jiné skupinky).

Námìt 3

Skládání týpí

Pøedchozí aktivity spojené s pohybem vhodnì vystøídá zamìstnání u stoleèku. Námìtovì navazuje na 

pøedchozí. Dìti sestavují týpí z nìkolika dílkù skládanky (Obrázek 4). Jejich poèet i tvar volíme s ohledem 

na možnosti dìtí pøedškolního vìku.

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET pro  Sta www.infracz.czmateøské školy, øeè 2014, 

POZ-077.4

Obrázek 3

Obrázek 4
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Námìt 4

Stavíme týpí

Dìti získávají nové zkušenosti s modelováním. Pomocí špejlí, modelíny a kulaté papírové krabièky 

stavìjí stan  týpí, ve kterém bydlí indiáni.

Námìt 5

Hledáme své týpí

Dìti mají pøed sebou obrázky nìkolika týpí (Obrázek 5). To jejich se od ostatních nìèím liší (prvek 

odlišnosti volíme s ohledem na zkušenosti dìtí s touto postøehovou èinností). Úkolem je najít správné 

týpí a výsledek zdùvodnit.

Na rybáøe

Pomùcky a potøeby: Lano, papírové modely šupin v rùzných barvách, papírové modely ryb, sí�, 

udice, pracovní listy (dle konkrétního zamìøení).  

Motivace:

Plave ryba po vodì,

plave a je v pohodì.

Plave tam a plave zpátky,

doplave až do pohádky.  

Pøi jejím odøíkávání dìti stojí a napodobují uèitelkou pøedvádìné cviky (napø. ukazování vlnek doprava 

a doleva). 

Dìti sedí v komunitním kruhu, spoleènì si vyprávíme o životì ryb a živoèichù v akváriích, rybnících, øekách 

a moøi. Vítanou pøíležitostí je návštìva výstavy akvarijních ryb, procházka k rybníku èi øece apod. (dle 

vhodných možností).

Následují rùzné hravé aktivity ve tøídì.

Námìt 1

Na koberci znázorníme lanem tvar ryby. Každé dítì dostane do ruky nìkolik barevných šupin. Dìti dle 

pokynù uèitelky vytváøejí øady šupin podle barvy a zadaného poètu (Obrázek 6). Spoleènì si pak šupiny 

od každé barvy spoèítají. 

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2014

POZ-077.4

Obrázek 5
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Námìt 2

Na koberec rozprostøeme sí� a umís�ujeme na ni papírové modely ryb. Dìti urèují poèet ryb v jednotlivých 

pøípadech (Obrázek 7).

Situace mohou mít i povahu problémových úloh. Napø.: V síti jsou dvì ryby. Kolik ryb musí ještì rybáø 

ulovit, aby mìl celkem tøi (ètyøi, pìt…) ryby?

Námìt 3

Dìti obdrží pracovní list s nìkolika rybkami. Jejich úkolem je spojit ty, které mají stejný tvar.

Dìti dostanou pracovní list se tøemi rybkami. První má tøi šupiny ve tvaru trojúhelníkù. Druhá má dvì 

šupiny kruhové, tøetí jednu trojúhelníkovou a dvì ètvercové. Námìt je variabilní. Obtížnost úkolù volíme 

s ohledem na dovednosti dìtí.

Námìt 4

S dìtmi si mùžeme zahrát na vánoèní rybolov. Rybník pøedstavuje nafouknutý dìtský bazének (ovál 

vyznaèený lanem nebo køídou na podlaze), jako udice dobøe poslouží klacík s provázkem, na jehož konci 

je magnet. Pomocí ní dìti loví ryby – papírové modely ryb s pøipevnìnou kovovou kanceláøskou sponkou. 

Zjiš�ují, kolik má ulovená ryba šupin, jakou má barvu, porovnávají ryby podle velikosti apod.

POZ-077.4

Obrázek 6

 
Obrázek 7
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Ovocné stromy 

Pomùcky a potøeby: Kartièky s obrázky ovocných stromù v rùzných velikostech, pracovní listy (dle 

øešeného námìtu), pastelky. 

Motivace:

a) Písnièka

Mìla babka ètyøi jabka

a dìdoušek jen dvì, 

dej mi, babko, jedno jabko,

budeme mít stejnì.

(Jde v podstatì o øešení problémové úlohy.)

b) Øíkanka (s pohybem)

Hruška na zem padala,

tlesk, plesk, bum.

Ježeèkovi na záda,

tlesk, plesk, bum.

Ježeèek se zlobil hned,

tlesk, plesk, bum.

Za to hrušku celou snìd,

tlesk, plesk, bum.

Námìt 1

Dìti obdrží kartièky s obrázky ovocných stromù ve tøech rùzných velikostech. Jejich úkolem je sestavit 

stromy (uspoøádat) podle velikosti  od nejmenšího po nejvìtší a naopak (Obrázek 8).

Který strom je nejmenší (nejvìtší)? Který je uprostøed? Kolik je na nìm švestek?

Na kterém stromì je nejvíce (nejménì) ovoce? Jak se jmenuje strom, na kterém rostou švestky, jablíèka, 

hrušky? Kolik jablíèek je na jabloni?

Námìt 2

Dìtem rozdáme pracovní listy se tøemi ovocnými stromy a jednoduchou tabulkou (Obrázek 9). 

Povídáme si o plodech stromù, které jsou na obrázku. Kolik jich je na jednotlivých stromech, kolik pod 

stromem. Jak se jmenují, jakou mají barvu. Dìti jablíèka, švestky a hrušky vybarvují.

POZ-077.4
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NA POD CELKEM

Obrázek 9

1     2     3     4     5     6

Následuje vyplòování tabulky. Dìti do ní zaznamenávají pomocí èárek (puntíkù) poèty jednotlivých druhù 

ovoce podle umístìní (na stromì, pod stromem), pøípadnì zjiš�ují poèty jablíèek, švestek, hrušek celkem.

Námìt 3

Úkolem dìtí je spoèítat ovoce na pracovním listì (Obrázek 10), oznaèit zjištìný poèet na pøipojené èíselné 

øadì a zaznamenat jej pomocí jednoduchých symbolù (èárek, køížkù, puntíkù) do pøipraveného rámeèku.

 

Obrázek 10
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Jedná se o soubor hravých èinností inspirovaných známými øíkankami. Ty 

plní nejen funkci motivaèní, ale jsou zároveò zdrojem aktivizujících námìtù 

k vytváøení pøedmatematických pøedstav a jejich praktického využití. Hry dávají 

pøíležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítìte. Tím, že jsou založeny 

na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podnìcují koordinaci ruky a oka, 

podporují logické uvažování, tvoøivý pøístup, pamì� a pozornost a jsou vítaným 

tréninkem pøedstavivosti a schopnosti „umìní vidìt“. Vìtšina námìtù sleduje 

uplatòování integrovaného zpùsobu naplòování výchovných složek Rámcového 

vzdìlávacího programu pro pøedškolní vzdìlávání. 

Práce s pracovními listy, manipulaèní èinnosti a tøídìní drobných pøedmìtù, 

støíhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování dle vzoru i fantazie, 

dokreslování.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se 

v elementárním poètu cca do šesti (èíslovky základní i øadové), umìt 

porovnávat, poznat více, ménì, stejnì, první, poslední, prostorové pojmy 

nahoøe, dole…, dokázat tøídit podle daných kritérií, umìt pracovat s tabulkou, 

chápat geometrické pojmy, rozvíjet pøedstavivost, zruènost, technické 

dovednosti, tvoøivost, pracovat podle modelu, soustøedit se na èinnost, 

vyhledávat a tøídit informace, vytváøet postoje k øešení problémù, rozvíjet logické 

myšlení. 

Jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

Z pohádky do pohádky 

Pomùcky a potøeby: Dle konkrétního zadání (drobné pøedmìty, papírové modely vìcí, obrázky, 

loutky, papír, pastelky). 

Námìt 1

Princeznièka na bále

Motivace:

Princezna ztratila na bále korálky. Král si k sobì zavolal Honzíka a dal mu za úkol korálky najít a navléknout 

je správnì zpìt na šòùrku.  

Navazující èinnosti: 

Úkolem dìtí je navlékat na pøipravené šòùrky korálky podle zadaného vzoru.

Dìti obdrží pracovní list s nakreslenými šòùrkami s nìkolika korálky. Jejich úkolem je pokraèovat v øadì, 

tj. podle uvedeného vzoru dokreslit další korálky. 

Korálky mohou mít stejný tvar a rùzné barvy nebo rùzný tvar i rùzné barvy. Obtížnost grafických 

posloupností volíme s ohledem na vìk a zkušenost dìtí.

Hry pro rozvoj pøedmatematických pøedstav dìtí pøedškolního vìku II
BIO PSY SOC INT ENV
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Námìt 2

O Popelce 1

Motivace: 

Zlá macecha nechtìla pustit Popelku na ples. Aby Popelka nezahálela, smíchala jí hrách s èoèkou, který 

musela Popelka roztøídit. Popelce pøiletìli na pomoc holoubci.   

Navazující èinnosti: 

Dìti mají v jedné misce deset zelených (hrách) a deset hnìdých (èoèka) korálkù. Jejich úkolem je tyto 

korálky roztøídit do dvou misek.

Námìt lze dále využít k nácviku numerace v nejnižších èíselných oborech. Dìti plní úkoly typu:

Dej do misky 3 hrášky.

Dej do misky 5 èoèek.

Dej do jedné misky 4 hrášky a do druhé tolik èoèek, aby jich bylo stejnì jako hráškù.

Dej do jedné misky 3 èoèky a do druhé o jeden hrášek více.

O Popelce 2

Motivace: 

Holoubci byli s tøídìním hrachu a èoèky brzy hotovi. Popelka se mohla na ples naparádit. Když 

nastupovala do pøipraveného koèáru, sedìli holoubci na støeše a popøáli jí štìstí.    

Navazující èinnosti: 

Na ètvrtce je nakreslený domeèek, v nìmž Popelka bydlí, a šest holoubkù rùzné barvy. Dìti odpovídají 

na otázky: 

Jakou mají holoubci barvu?

Kolik holoubkù je bílých (šedých, modrých…)? 

Kolik holoubkù sedí na støeše?

Kolik má holoubek nohou (oèí, zobáèkù…)?

Námìt 3

O veliké øepì

Motivace: 

Dìdeèek s babièkou vypìstovali øepu velikou, pøevelikou. Když ji pak chtìl dìdeèek vytáhnout, musel 

postupnì zavolat na pomoc babièku, vnuèku, pejska…

Navazující èinnosti:

Dìti postupnì øadí loutky (vystøižené obrázky postav) tak, jak bylo uvedeno v pohádce. Odpovídají na 

otázky:

Kdo je první (poslední) v øadì?

Kdo je hned pøed vnuèkou?

Kdo je za babièkou?

Kdo je první (druhý, tøetí…) v øadì?

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2014
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Námìt 4

O perníkové chaloupce 

Motivace: 

Jeníèek s Maøenkou zabloudili v lese. Po dlouhém hledání cesty domù se ocitli pøed chaloupkou, která 

byla celá z perníku. A protože byli hladoví, tak si hned nìkolik perníèkù utrhli. 

Navazující èinnosti: 

Dìti tøídí papírové modely perníèkù podle barvy, tvaru (ètvercové, obdélníkové, kruhové, oválné, 

srdíèkové apod.), podle poètu mandlí (s jednou mandlí, se dvìma, tøemi mandlemi apod.).

Dìti øadí perníèky zadaného tvaru podle velikosti  od nejmenšího po nejvìtší. 

Dìti dokreslují na chaloupku s prázdnými místy (utržené) chybìjící perníèky.

Námìt 5

Snìhurka a sedm trpaslíkù 

Motivace: 

Snìhurka žila na zámku se svým tatínkem králem a se zlou macechou. Macecha žárlila na dívèinu 

krásu a chtìla se Snìhurky zbavit. Zlá královna nechala Snìhurku odvést do hlubokého lesa. Dívka 

bloudila, až došla k domeèku, v nìmž bylo sedm malých postýlek…

Navazující èinnosti:

Trpaslíci jdou do lesa na døíví ( brázek 1). Zpívají si písnièku. Znáte ji taky?

Kolik jich je?

Který je první (druhý, poslední)?

O

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET pro  Sta www.infracz.czmateøské školy, øeè 2014, 
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Kolik trpaslíkù není doma? Poznáte to podle chybìjících èepièek v polièce (Obrázek 2).

Námìt 6

O Budulínkovi

Motivace:

Byl jeden dìdeèek a babièka a ti mìli malého Budulínka. Dìdeèek a babièka chodili do práce a Budulínek 

býval sám doma. Babièka mu øíkala: „Buï hodný, nikomu neotvírej.“ Jednoho dne pøišla k domeèku liška…

Navazující èinnosti:   

Obrázky (zalaminované) z pohádky O Budulínkovi se v krabici pomíchaly. Umíte je správnì uspoøádat 

(Obrázek 3)? 

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2014
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Peèeme vdolky

Pomùcky a potøeby: Papírové modely koláèù – kruhy ve dvou velikostech (vìtší bílé, menší barevné) 

nebo bílý a barevný papír s vyznaèenými kruhy a nùžky (dle didaktického 

zámìru), miska s mandlemi a miska s rozinkami (pøíp. jejich modely), plech, 

mouka. 

Motivace:

a) písnièkou

Pekla vdolky z bílé mouky, 

sypala je perníkem…

b) dìtským popìvkem

Pekaø peèe housky, uždibuje kousky,

pekaøka mu pomáhá...

Navazující èinnosti:

Dìti si zahrají na pekaøe a pekaøky, øeknou si, co dìlají, „vyzkoušejí“ si jejich práci. Nebudou sice péct 

vdolky ani housky, ale zkusí si, jak se dìlají koláèe. Námìt vychází z reality a nabízí øadu podnìtných 

aktivit, které mohou být souèástí menšího projektu. 

Lze zaèít pøípravou koláèù z tìsta, tj. vystøihováním kruhù vyznaèených na ètvrtce nebo balicím papíru. 

Potøebné náplnì (povidlová, maková, tvarohová…) budou pøedstavovat menší kruhy vystøižené z barevného 

papíru nebo vybarvené odpovídající barvou (povidlové – èervené, makové – modré…).

Dìti peèou koláèe a dávají na nì rùzné náplnì – na bílý kruh (tìsto) pøikládají menší barevný kruh 

(náplò) podle pokynù uèitelky. Takto zhotovené koláèe zdobí mandlemi nebo rozinkami (Obrázek 4).

Dostávají úkoly typu:

Na každý makový koláè dej 3 mandle.

Na každý tvarohový koláè dej 4 rozinky.

Na každý povidlový koláè dej 2 mandle a 3 rozinky.

Èeho je na povidlovém koláèi více (ménì)? Mandlí, nebo rozinek?

Z èeho se peèou koláèe? ….

POZ-078.5
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Mouku, kterou k jejich zhotovení potøebujeme, využijeme trochu jinak. Na plech nasypeme asi 0,5 kg 

mouky a rovnomìrnì ji rozprostøeme. Dìti si nejdøíve zkoušejí psát prstem do mouky. Vyznaèují èáry, 

koleèka, spirály apod. Získají-li s touto grafomotorickou èinností zkušenosti, mohou napodobovat tvary 

èíslic podle pøiloženého vzoru.

Zámecká dlažba 

Pomùcky a potøeby: Ètvercové sítì, parkety (rùzné tvary složené ze ètvercù) v nìkolika barevných 

provedeních.

Motivace pohádkou: 

Princ Jan chce vysvobodit princeznu. Od krále Jindøicha dostane tìžký úkol. Má pro jeho komnatu 

vytvoøit zámeckou dlažbu…

Navazující èinnosti:

Dìti obdrží ètvercovou sí� (napø. 4×5 nebo 5×5) a parkety – jednotlivé typy parket mohou být v odlišných 

barvách (Obrázek 5).

POZ-078.5

Obrázek 5
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Jejich úkolem je navrhnout dlažbu, tj. pokrýt sí� zvolenými parketami. Tato tvoøivá aktivita nestaví na 

nápodobì, ale dává prostor pro experimentování, uplatnìní individuality. Dìtem pøináší radost z objevování 

(Obrázek 6).     

Papírové skládanky

Pomùcky a potøeby: Papírové dílky skládanek (dle námìtu), pøípadnì papír, lepidlo, pastelky. 

Skládanky z papíru patøí mezi didaktické hry k rozvíjení pøedstavivosti, k propedeutice a k prohlubování 

geometrického uèiva. Jde v podstatì o mechanické hlavolamy, které mají na základì experimentování 

mnohostranné využití ve vzdìlávání.

Námìt 1

Dìti si vybírají z nabídnutého „stavebního“ materiálu (barevné papírové modely ètvercù, obdélníkù, 

trojúhelníkù, kruhù v rùzných velikostech) tvary podle didaktického zámìru. Navrhují a vytváøejí rozmanité 

sestavy (domy, hrady, pøedmìty, postavy aj.) podle vlastní fantazie. Pøitom rùznì experimentují – zkoušejí 

a objevují. Výsledné papírové kompozice nalepují na ètvrtku.  

Námìt 2

Dìti sestavují z daných dílkù urèený útvar (hvìzdu, slunce, hodiny, obdélník, trojúhelník apod.). Skládání 

se opírá o manipulativní èinnost, která je vhodným tréninkem k rozvíjení pøedstavivosti a jemné motoriky.

Námìt 3

Také v tomto pøípadì jde o vytváøení obrazcù z daných èástí (dílkù), ale je zapotøebí dodržet následující 

pravidla:

1. V každém obrazci musí být použity všechny èásti pøíslušné skládanky.

2. Dílky se musejí vzájemnì dotýkat stranou nebo vrcholem. Nesmìjí se pøekrývat.

3. Všechny dílky se mohou libovolnì pøevracet.

POZ-078.5
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Skládanek tohoto typu je celá øada. Nejznámìjší a také nejrozšíøenìjší je Tangram. Jde o sedmidílný 

mechanický hlavolam (Obrázek 7), se kterým mohou pracovat již dìti pøedškolního vìku. 

Obrázek 7 Tangram a tvary, které z nìj lze složit

Dokladem výše uvedené skuteènosti mohou být následující ukázky (Obrázek 8 Dùm, Obrázek 9 Drak). 

Dìti si nejpodaøenìjší výtvory nalepily, a pokud chtìly, mohly si je pastelkami dotvoøit.

POZ-078.5

Obrázek 8 Dùm

Obrázek 9 Drak
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Metodická poznámka:

U herních aktivit dìtí v mateøské škole je dùležité vhodné zaèlenìní pohybu, zapojení co nejvíce 

smyslù. Významnou roli sehrávají motivace, vzbuzení zájmu o èinnost.

Popisované námìty jsou nespecifické. Nabízejí øadu obmìn a rùzné možnosti využití. Lze je uplatnit 

i jako menší projekt, pro èinnosti celé tøídy nebo pro práci dìtí ve skupinách.

Zkušenosti z praxe naznaèují, že již dìti pøedškolního vìku jsou schopné spolupracovat a vzájemnì 

komunikovat. Dìti mohou zaujmout i roli aktéra. Tato úloha pøináší jiný zpùsob prožívání než úloha 

pouhého pozorovatele. Je spojena s mnoha emocemi. Vychází z reálného, dìtem známého prostøedí, 

respektuje jejich individualitu.  
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby: Uvedeny u každé aktivity samostatnì.

Popis:

Rozvíjení matematických schopností a logického myšlení u dìtí pøedškolního 

vìku pomocí didaktických her vhodných pro individuální i skupinovou práci 

v MŠ.

Didaktické hry.

Výstupy: Chápat èíselnou øadu, význam èísla a používat èíselné pojmy, koncentrovat 

pozornost, podnìcovat myšlení, spolupracovat ve dvojicích a skupinì, posilovat 

pamì�, postupovat a uèit se dle instrukcí, procvièovat prostorové pojmy, rozvíjet 

hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky, logické uvažování, soustøedit 

se na èinnost, znát a pojmenovat tvary a barvy.

BERUŠKY 

Didaktický cíl: Nácvik numerace v nejnižších èíselných oborech (kvantitativní význam èísla, vytváøení 

souborù o daném poètu prvkù). Rozvíjení jemné motoriky, koordinace ruky a oka. Rozeznávání barev.

Sledované kompetence: Chápat základní èíselné pojmy a elementární matematické souvislosti (poznávat 

více, ménì, stejnì). Orientovat se v obrázku – pravolevá orientace. 

Pomùcky: Zalaminované obrázky berušek, drobné pøedmìty pøedstavující teèky 

(sklenìné èoèky, knoflíky, víèka od PET lahví aj.).

Popis:

Každé dítì má svoji berušku a kelímek s drobnými pøedmìty. Osvìdèují se sklenìné èoèky, knoflíky 

nebo víèka od PET lahví (tvar pøedmìtu a jeho velikost ovlivòují zpùsob uchopení).

Dìti na základì manipulace vytváøejí soubory o zadávaném poètu prvkù (viz obr. 1).

Didaktické hry na rozvoj matematických pøedstav I
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Námìt nabízí øadu možností využití za úèelem chápání kvantitativního významu èísla, elementárních 

matematických souvislostí a hledání rùzných možností øešení. Aktivita rozvíjí také alternativní myšlení 

ve smyslu: Šlo by to jinak? Jak? Je to možné? Proè? Z didaktického pohledu je pro dítì rovnìž pøínosem 

orientovat se ve schématu (vpravo, vlevo, uprostøed), øešit problémy.

· Kolik má beruška køidélek? Jakou barvu má naše beruška?

· Beruška má na každém køidélku dvì teèky. Znázornìte.

· Beruška má na levém køidélku (krovce) dvì teèky a na pravém jednu teèku. Znázornìte.

· Beruška má na levém køidélku (krovce) tøi teèky. Na pravém jich má stejnì jako na levém. Znázornìte. 

· Beruška má na sobì celkem ètyøi teèky. Znázornìte. Anetka udìlala na levém køidélku tøi teèky a na 

pravém jednu. Je to správnì? Má to nìkdo jinak? Jak to vyøešil Honzík? Apod.  

· Beruška má na sobì celkem šest teèek. Pøitom je jejich poèet na levém i pravém køidélku stejný. 

Znázornìte.

· Beruška má na pravém køidélku tøi teèky a na levém jich má o jednu ménì. Znázornìte. Kolik teèek 

má na levém køidélku? Kolik teèek jich má na sobì celkem?

Didaktické poznámky:

Námìt vychází z Montessori postoje k chápání pøirozeného èísla. Pøínosem tohoto pojetí je èinnostní 

pøístup založený na manipulaci s drobnými pøedmìty, jejichž seskupení reprezentují modely èísel.

Pracuje se na principu obmìny. Urèování poètu prvkù celku je vázáno na spojování konfigurací v jeho 

obou èástech. Následná dynamika – obmìòování posiluje èinnost s konfiguracemi. 

Zdroj: http://www.montessori-beskydy.cz/vyroba_pomucek/matematika/berusky1

KORÁLKY

Didaktický cíl: Rozvíjení pøedmatematických pøedstav, objevování struktury celku – vytváøení modelu. 

Rozlišování barev a vnímání elementárního poètu. Koordinace ruky a oka, rozvíjení jemné motoriky.

Sledované kompetence: Vytváøet uspoøádané soubory podle daného pravidla, zachovávat „rytmus“ – 

rozvíjet cit pro optické støídání. Zámìrnì se soustøedit na èinnost, udržet pozornost. Manipulativnì øešit 

jednoduché problémy. Podnìcovat fantazii. Pamatovat si vidìné.

Pomùcky: Pracovní list s naznaèenými schématy šòùr s korálky, víèka od PET lahví 

(v rùzných barvách), pøíp. šòùrky a mistièky s korálky (dle zvolené varianty).

Popis: 

Motivace: Princeznì Jasnìnce se pøetrhla šòùra s korálky a ty se jí rozkutálely. Na šòùrce zbyly jen tyto 

korálky… Princezna byla moc smutná, ale naštìstí vìdìla, že barvy (tvary) korálkù se pravidelnì støídaly. 

Pomùžete jí je navléci?

Námìt nabízí øadu možných variant zpùsobu øešení i obtížnosti zadávaných grafických posloupností.

Varianta 1

Dìti pokládají na šòùru víèka podle naznaèeného schématu (èervené, modré, modré, žluté, èervené, 

modré…), tj. v požadované barvì a odpovídajícímu poètu tak, aby zachovávaly správný rytmus.

 Vytváøejí posloupnosti (obr. 2).  
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Varianta 2

Èinnost mùže mít povahu Kimovy hry. Námìt má pak charakter pamì�ovì èasový. Dìti se po urèitou 

dobu dívají na pøedložené schéma (sestavu kruhù v rùzných barvách a odlišném poètu). Jejich úkolem 

je zapamatovat si zadanou posloupnost a následnì ji (po odstranìní ukázky) prezentovat napø. 

vytvoøením pøíslušného seskupení na základì manipulace. 

Varianta 3

Na náhrdelník navlékáme (kreslíme) geometrické tvary v podobì kruhù, ètvercù, obdélníkù a trojúhelníkù 

podle zadaného poøadí, pøíp. poètu. Z didaktického pohledu je vhodné tyto tvary následnì vybarvit 

(rovinné útvary).

Varianta 4

Dìti se mohou pøi øešení úkolu tohoto typu tvoøivì projevit, dostanou pøíležitost svobodné volby. V roli 

návrháøe mají vytvoøit náhrdelník – korále pro svoji maminku.

Varianta 5

Dìti navlékají na šòùru døevìné korálky, jejich barvy pravidelnì støídají (viz obr. 3, 4).

ÈÍSELNÉ PUZZLE

Didaktický cíl: Poznávání a upevòování tvarù èíslic 1–9. Rozvíjení jemné motoriky, pøedstavivosti, 

koordinace ruky a oka, podnìcování logického uvažování.
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Sledované kompetence: Rozvíjet schopnost „umìt vidìt“, podporovat tvoøivý pøístup a manipulativní 

schopnosti.   

Pomùcky a potøeby: Papírové skládanky èíslic, pøíp. jejich pøedlohy.

Popis: 

Dìti sestavují z dílkù skládanky èíslice. Každá èíslice je rozdìlena na nìkolik èástí, které mají charakter 

puzzle (viz obr. 5). 

Poèet dílkù a jejich tvar volíme s ohledem na schopnosti øešitelù. Skládanku obdrží dìti v obálce, na 

které je vyznaèena pøíslušná èíslice, popø. mají k dispozici její pøedlohu ve stejné velikosti (viz obr. 6, 7).

Èinnost pøispívá nejen k vytváøení správné pøedstavy o normalizovaných tvarech èíslic, ale zároveò rozvíjí 

pøedstavivost, jemnou motoriku, podnìcuje logické myšlení a úèinnì podporuje koordinaci ruky a oka.  

Použitá literatura:
HLAVATÁ, K. Pøedmatematické èinnosti v mateøské škole (seminární práce). Univerzita Hradec 

Králové 2012.

JELÍNKOVÁ, A. Rozvíjení matematických pøedstav – pøedmatematické èinnosti v mateøské škole 

(seminární práce). Univerzita Hradec Králové 2012.  

KREJÈOVÁ, E. Hry a matematika na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické 

nakladatelství, 2009. 164 s. ISBN 978-80-7235-417-7KREJÈOVÁ, E. Hry a matematika na 1. 

stupni základní školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 164 s. ISBN 978-

80-7235-417-7.
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby: Uvedeny u každé aktivity zvláš�.

Popis:

Rozvíjení matematických schopností a logického myšlení u dìtí pøedškolního 

vìku pomocí didaktických her vhodných pro individuální i skupinovou práci 

v MŠ.

Didaktické hry.

Výstupy: Chápat èíselnou øadu, význam èísla a používat èíselné pojmy, koncentrovat 

pozornost, podnìcovat myšlení, spolupracovat ve dvojicích a skupinì, posilovat 

pamì�, postupovat a uèit se dle instrukcí, procvièovat prostorové pojmy, rozvíjet 

hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky, logické uvažování, soustøedit 

se na èinnost, znát a pojmenovat tvary a barvy.

NA POŠ�ÁKA

Didaktický cíl: Osvojování si elementárních poznatkù o znakových systémech (èíslice) a jejich funkci 

(poèet prvkù souboru), kultivace smyslového vnímání, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné 

motoriky, orientace v prostoru, koordinace ruky a oka.

Sledované kompetence: Kultivovat smyslové vnímání – podnìcovat pozornost a postøeh, rozvíjet 

pohybové schopnosti, rozlišovat barvy a vnímat jednoduché matematické souvislosti. Tøídit pøedmìty 

podle urèitého pravidla.

Pomùcky: Velký dùm – upravená papírová krabice, listovní zásilky (dopisy, pohledy – dle 

zvolené varianty).    

Popis:

Hra „Na poš�áka“ vychází (alespoò èásteènì) ze zkušeností dìtí s doruèováním zásilek. Na každém 

domì je poštovní schránka, do které doruèovatel – „poš�ák“ vhazuje pohledy, dopisy aj. Možná, že dìti 

znají britský animovaný seriál Poš�ák Pat, který se tìší znaèné oblibì po celém svìtì. Pokud je to 

možné, mohou zhlédnout jeden díl tohoto pohádkového seriálu a blíže se tak seznámit s poš�ákem 

Patem, pøípadnì si s ním zazpívat motivaèní písnièku.  

Text písnì:

Poš�ák Pat, poš�ák Pat, poš�ák Pat má náramný svìt. Vstává brzy ráno, kocour mòoukne „ano“, pak už 

oba s poštou vyráží. Poš�ák Pat, poš�ák Pat, poš�ák Pat má náramný svìt. Z rána slunce svítí, v trávì 

voní kvítí, poš�ák lidem psaní rozváží.   

Nikdy netušíš, kdy pøijde k Vám, kdy se pøed domem auto zaèervená. Já sám vždycky pozor si dám, 

klepání, cink, a už psaní mám. Poš�ák Pat, poš�ák Pat, poš�ák Pat má náramný svìt. Vstává brzy ráno, 

kocour mòoukne „ano“. Pak už oba s poštou vyráží.

Každé dítì si vytáhne z poš�ácké brašny (krabice) jednu nebo více listovních zásilek. Jeho úkolem je 

doruèit je na správnou adresu.

Didaktické hry na rozvoj matematických pøedstav II
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Hra „Na poš�áka" nabízí celou øadu rùzných variant, které se liší didaktickým cílem a obtížností.

Varianta 1

Dìti roznášejí pohledy a dopisy podle barvy adresáta. Tak napø. pohled s èerveným srdíèkem vhazují 

do èerveného okénka, dopis se zeleným srdíèkem do zeleného okénka (obr. 1). Zásilky tedy tøídí na 

základì barev.

Varianta 2

Dìti roznášejí pohledy podle šipek vyznaèených na zásilce (obr. 2). Rozhodují, zda zásilka patøí do poštovní 

schránky (schránky pøedstavují okénka na domì) umístìné nahoøe, dole, vlevo, vpravo.

Aby doruèení bylo jednoznaèné (nedošlo napø. k obrácení dopisu vzhùru nohama), je na každé zásilce 

nalepena poštovní známka. Pro tuto variantu použijeme stranu domu s okénky 1, 2, 3, 4 (obr. 3).

Varianta 3

Pøedchozí verzi mùžeme poš�ákùm uèinit obtížnìjší tím, že na každé zásilce budou dvì šipky, které 

pøesnì urèují polohu bytu v domì (obr. 4). K øešení tohoto úkolu použijeme druhou stranu domu (viz obr. 5). 

Dìti v tomto pøípadì musí reagovat souèasnì na dvì šipky.
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Varianta 4

Roznášení zásilek je v této verzi založeno na principu pøiøazování souboru prvkù k èíslu, které oznaèuje jejich 

poèet. Konkrétnì dopis se tøemi srdíèky vhazují do okénka s èíslem 3, dopis s pìti srdíèky do okénka s èíslem 

5 apod. (obr. 6).

I v tomto pøípadì platí, že jakoukoli èinnost mùžeme zmìnit ve hru, udìláme-li z ní problémovou úlohu. Zde 

napø. zaøadíme do hry zásilky, které nelze doruèit – èíslo není na domì. Ve variantì 1 dáme do brašny zásilku 

s barvou srdíèka, kterou nemá žádné okénko.  

Metodická poznámka:

Námìt nabízí øadu podnìtných èinností, a to nejen z pohledu vytváøení správných poèetních pøedstav 

a rozvíjení orientace v rovinì a v prostoru. Sleduje zapojení co nejvíce smyslù a pøirozenì využívá dìtem 

tolik potøebný pohyb. 

Úèastníci se mohou blíže seznámit s prací doruèovatelù.

Hru „Na poš�áka“ mùžeme zaèít motivaèním pøíbìhem „Byl jeden dùm“ – V domì bylo nìkolik bytù 

a v každém bydlela jedna rodina. Každé ráno se u tohoto domu objevil poš�ák…

Model domu lze podle vlastní fantazie a didaktického zámìru vyrobit z velké kartonové krabice. Mùže 

se hodit i pro jiné aktivity. Listovní zásilky je vhodné zalaminovat.   

Èinnost se dá úèinnì propojit s reálným zážitkem – návštìvou pošty a odesláním pøedem pøipraveného 

dopisu své mamince a tatínkovi (ovìøená zkušenost). 

Poš�ácká èepice na hlavì dodává høe aktivizaèní náboj.
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BEDNÁØI 

Didaktický cíl: Podnìcování zrakového vnímání, orientace v rovinì, trénink pøedstavivosti. Zdokonalování 

jemné motoriky, koordinace ruky a oka, podnìcování logického uvažování.   

Sledované kompetence: Rozvíjet schopnost „umìní vidìt“, podporovat tvoøivý pøístup, manipulativní 

dovednosti, nacvièovat koncentraci pozornosti a správný odhad. 

Pomùcky: Zalaminované a vždy na dvì èásti rozstøíhané obrázky soudkù v rùzných 

velikostech. 

Popis:

Dìti mají za úkol sestavit z dílkù skládanky požadované tvary soudkù v odpovídajících velikostech. 

Každý je složen ze dvou èástí. Pøi hledání øešení musí dìti sledovat a porovnávat nejen velikosti dílù, 

ale zároveò je tøeba, aby vnímaly rùzné tvary køivek – èar, kterými jsou sudy rozdìleny (obr. 9). 

Námìt lze využít jako vhodnou motivaci k popisované èinnosti – poznávání døívìjších øemesel. 

POÈETNÍ LOTO

Didaktický cíl: Nácvik numerace v nejnižších èíselných oborech – poznávat stejnì, více, ménì. Urèování 

poètu prvkù naráz, na první pohled (kardinální pøístup chápání pøirozených èísel). Rozvíjení jemné motoriky, 

koordinace ruky a oka.

Sledované kompetence: Chápat základní èíselné a matematické pojmy, rozeznávat barvy.

Pomùcky: Hrací deska – ètvercová sí� (napø. 3×3) s vyznaèenými soubory teèek v rùzných 

barvách a soubor pokrývacích kartièek (zde 9) s rùznými konfiguracemi 

obrázkù (jablíèek, knoflíkù, trojúhelníkù apod.).

Popis: 

Princip poèetního lota je jednoduchý. Jde o postupné pokrývání jednotlivých políèek hrací desky 

kartièkami. Ty jsou oboustranné: na jedné stranì je na nich urèitá sestava obrázkù (knoflíkù, obdélníkù 

apod.), na druhé je èást rozstøíhaného obrázku. Zhotovíme je tak, že obrázek podlepíme tužším 

papírem a rozstøíháme jej podle pravoúhlého rastru odpovídajícímu hrací desce. Na jednotlivé kartièky 

nakreslíme sestavy rùzných obrazcù.

Úkolem dìtí je umístit kartièku na správné místo hrací desky a pøed položením ji otoèit (obr. 10). 
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Vzhledem k tomu, že budeme pracovat s málopoèetnými soubory, nejèastìji v oboru 1–6, a tudíž se jejich 

rozsah bude opakovat, bude dalším kritériem pro umístìní shodnost barvy. Tak napø. na políèko se tøemi 

zelenými teèkami pøiložíme kartièku se tøemi zelenými trojúhelníky. Na políèko s pìti èervenými teèkami 

dáme kartièku s pìti èervenými jablíèky apod. Postupnì dìti zakryjí všechna políèka hracího plánu. 

Výsledkem je obrázek. Nenavazující linie obrázku signalizují chybu.    

Metodická poznámka

Experimenty u pìti a šestiletých dìtí prokázaly, že urèení poètu prostøednictvím konfigurace objektù 

funguje do šesti. Jsou však dìti, které urèují poèet objektù na první pohled i nad šest. Zjistilo se rovnìž, že 

není vhodné kreslení obrázkù (teèek, trojúhelníkù apod.) nahradit razítkováním nebo lepením. V obou 

pøípadech se dítì zamìøí na techniku, nechá se jí unést a zaène chybovat v poètu objektù. 

Konfigurace obrázkù je vhodné mìnit. Dìti, které hrají hru s hrací kostkou, napø. „Èlovìèe, nezlob se“, se 

èasto upnou k jednomu seskupení a odmítají pøijmout skuteènost, že v jiném mùže být stejný poèet prvkù 

jako v té, kterou si oblíbilo. 

DÍRKOVANÉ OBRÁZKY

Didaktický cíl: Vìdomé využívání více smyslù, rozvíjení jemné motoriky a hmatového vnímání. Rozlišování 

rovinných útvarù.

Sledované kompetence: Zámìrnì se soustøedit, vyjadøovat svou pøedstavivost a fantazii v tvoøivých 

èinnostech, využívat zkušeností v reálném životì, rozvíjet pocit sounáležitosti s handicapovanými lidmi.

Pomùcky: Kartonové destièky (cca o rozmìru 10×12 cm) s jednoduchým pøedkresleným 

motivem (základní rovinné útvary, slunce, èíslice, domek aj.), vìtší høebík, 

polystyrénová destièka.

Popis:

Èinnosti pøedchází motivaèní pøíbìh: 

Na hradì Karlštejnì žil slepý hudebník, kterého doprovázel na každém kroku jeho vìrný pes, smutnì 

chodil kolem obrazù, které nikdy nemohl spatøit. Jeho pán si dlouho lámal hlavu, jak svému poddanému 

pomoci a dopøát mu alespoò trochu radosti z okolního svìta. Až na to pøišel. Nechal pro muzikanta 

vyrobit destièky, ze kterých dokázal èíst i tento nevidomý.

Víte, dìti, co je to Braillovo písmo?

Obr. 10
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Co nebo kdo mùže slepým lidem pomoci? (vodicí pes, hùl, druhý èlovìk…)

Pojïme si teï spoleènì zkusit vyrobit obdobu Braillova písma.

Každé dítì obdrží kartonovou destièku (osvìdèuje se obdélníkový tvar o rozmìrech 10×12 cm), 

polystyrénovou destièku a vìtší høebík.

Do destièky vypichují høebíkem pøedkreslený motiv (viz ukázka).

U vytvoøených obrázkù plasticky vystoupne na druhé stranì destièky tužkou vyznaèený motiv. Ten je po 

osahání dobøe „èitelný“ i se zavøenýma (zavázanýma) oèima. Úkolem dìtí je høebíkem prodìravìný útvar 

hmatem rozpoznat a pojmenovat jej.

Z metodického hlediska se jedná o èinnosti, které dítì obohacují v mnoha oblastech. Kromì rozvíjení jemné 

motoriky, hmatového vnímání, pøedstavivosti, schopnosti „umìní vidìt“ rukama jde také o podnìcování 

poznávacích schopností, verbálních dovedností, sociálního cítìní apod. Významnou roli hraje princip 

tajemnosti, odhalování utajeného obrázku hmatem. Z výchovných aspektù nelze opominout sdílení 

sounáležitosti s handicapovanými lidmi.
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Rozvíjení matematických schopností a logického myšlení u dìtí pøedškolního 

vìku pomocí didaktických her vhodných pro individuální i skupinovou práci 

v MŠ.

Didaktické hry.

Výstupy: Chápat èíselnou øadu, význam èísla a používat èíselné pojmy, koncentrovat 

pozornost, podnìcovat myšlení, spolupracovat ve dvojicích a skupinì, posilovat 

pamì�, postupovat a uèit se dle instrukcí, procvièovat prostorové pojmy, 

rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky, logické uvažování, 

soustøedit se na èinnost, znát a pojmenovat tvary a barvy.

Uvedeny u jednotlivých aktivit.

1. Oblékáme klauna

Didaktický cíl: Podnìcování dìtské fantazie a tvoøivosti, objevování struktury – celku – 

vytváøení modelu. Rozvíjení jemné motoriky, koordinace ruky a oka.

Sledované kompetence: Zámìrnì se soustøedit na èinnost, orientovat se pøi tvorbì obrázku, rozvíjet 

pøedstavivost a technické dovednosti.

Pomùcky a potøeby: Geometrické tvary (ètverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy) z papíru rùzných 

barev v rùzných velikostech, lepidlo, ètvrtky.

Dìti mají za úkol tvoøit koláže z geometrických rovinných tvarù podle vlastní fantazie. Z nastøíhaných 

ètvercù, obdélníkù, trojúhelníkù a kruhù v rùzných barvách a velikostech „oblékají“ klauna, jehož postavu 

mají schematicky znázornìnou na ètvrtce.

Nejdøíve vybírají a manipulativnì zkoušejí možnosti využití nastøíhaných tvarù k øešení zadání a zvolenou 

kompozici nalepí na papír (obr. 1).

- POZ üü ü üüü

Didaktické hry na rozvoj matematických pøedstav III
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2. Mošnièky a zla�áky

Didaktický cíl: Nácvik numerace v nejnižších èíselných oborech – kvantitativní význam èísla 

v rozsahu 1–6 (poznávat více, stejnì, ménì). Propedeutika sèítání a odèítání. 

Koordinace ruky a oka.

Sledované kompetence: Chápat základní èíselné a matematické pojmy a elementární matematické 

souvislosti a podle potøeby je využívat (porovnávat, tøídit), øešit problémy.  

Pomùcky a potøeby: Obrázek mošnièky na papíru formátu A4 (zalaminovaný) pøíloha 1, víèka od 

PET lahví (v kelímku), pøíp. pracovní list a psací potøeby (podle zvolené 

èinnosti).

Jedná se o soubor námìtù k chápání kvantitativního významu èísel v nejnižších èíselných oborech. 

Poznávání elementárních matematických souvislostí (stejnì, ménì, více) vychází z èinnostního pøístupu, 

aktivity jsou založeny na manipulaci s drobnými pøedmìty (víèka od PET lahví, knoflíky apod.). Jednotlivé 

úkoly jsou prezentovány formou pøíbìhu.

Námìt 1

Honzík šel do svìta a na cestu si vzal do mošnièky pìt zla�ákù.

(Dìti pokládají na obrázek mošnièky odpovídající poèet žlutých PET víèek.)

Námìt 2

Když se prodíral hustým lesem, jeden zla�ák ztratil. Kolik mu jich zùstalo? (Znázornìní situace 

odebíráním pøíslušného poètu PET víèek.)

Námìt 3

Cestou do svìta se zastavil u mlynáøe. Za to, že mu naštípal døíví na celou zimu, dostal dva zla�áky. Kolik 

mìl nyní zla�ákù?

Na uvedenou èinnost lze navázat vyplòováním pracovního listu (mùže mít povahu grafickou nebo 

manipulaèní).  

Doplòte do pravého sloupce tolik dukátù do vyobrazených mìšcù, aby jich vždy v obou sousedních bylo 

stejnì. 

Telefon 

Didaktický cíl: Osvojování si elementárních poznatkù o znakových systémech (èíslice) a jejich 

funkcích (poèet prvkù souboru). Pøípadnì rozeznávání barev a rovinných 

geometrických útvarù (ètverec, obdélník, kruh, trojúhelník) – podle zvolené 

varianty.

Sledované kompetence: Zámìrnì se soustøedit, postupovat podle pokynù, správnì reagovat, orientovat 

se v nejnižších poètech (rozsah 1–6) a jejich grafické prezentaci, 

podnìcovat verbální i nonverbální komunikaci.

Pomùcky a potøeby: Kartièky (zalaminované) s vyobrazením souborù znakù o rùzném poètu 

prvkù – pøedstavují mobilní telefony.

© INFRA, s.r.o.,KAFOMET , www.infracz.czpro mateøské školy, Staøeè 2014
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Dìti sedí v pùlkruhu na koberci. Každé obdrží svùj mobilní telefon – kartièku s vyobrazením souboru 

zadaných znakù, napø. tøech hvìzdièek, jednoho trojúhelníku, ètyø modrých knoflíkù apod. (podle zvolené 

varianty). 

Námìt hry vychází z bìžného života a nabízí øadu možností k aktivnímu a smysluplnému zapojení dìtí 

do èinnosti. Uèitel je v roli volajícího, zadáním pøíslušného „èísla“ oslovuje volané. Nemusí jít pouze      

o jednoho, souèasnì lze vyvolat více dìtí.

Uèitel:

„Volám všechny telefony se dvìma obrázky.“

„Volám všechny telefony se žlutými obrázky.“

„Volám všechny telefony s trojúhelníky.“

Dìti pozornì sledují, zda jim „nezvoní“ telefon. V kladném pøípadì zvednou kartièku. V prvním pøípadì se 

takto ohlásí všechny dìti, které mají na své kartièce dva prvky, tøeba dva ètverce, dvì jablíèka, dvì žabky 

apod. Ve druhém pøípadì budou zvednutím kartièky reagovat dìti s vyobrazením žlutých prvkù atd.

Nároènost lze operativnì pøizpùsobit vìkovým zvláštnostem, schopnostem a zkušenostem dìtí s touto 

hrou. Chceme-li, aby „telefonování“ bylo jednodušší, budeme sledovat pouze jeden znak: barvu, poèet, 

tvar. V obtížnìjší variantì si budeme všímat dvou vlastností: barva – poèet, tvar – poèet, barva – tvar… 

Pro nejnároènìjší zvolíme kombinace uvedených znakù souèasnì: barva – poèet – tvar. Orientují-li se 

dìti v symbolech èíslic, mùžeme soubory prvkù nahradit jejich poètem.

Metodická poznámka:

Hra „Telefon“ je nespecifická (univerzální). Nabízí široké využití s ohledem na možnosti uplatnìní 

rùzných didaktických zámìrù. Navíc pøispívá k podnìcování tolik pro život potøebných schopností, jako 

je postøeh, koncentrace pozornosti a vzájemná komunikace. I pro pedagoga je výzvou ve smyslu 

hledání dalších možných variant.  

Na zrcadlo

Didaktický cíl: Orientace ve ètvercové síti, rozvíjení pøedstavivosti, tvoøivosti, jemné motoriky. 

Propedeutika osové soumìrnosti.  

Sledované kompetence: Zámìrnì se soustøedit, postupovat podle pravidel, rozeznávat barvy, 

podnìcovat tvoøivý pøístup. 

Pomùcky a potøeby: Hrací deska – ètvercová sí� 14×10 s jednotkovými ètverci o stranì a = 3 cm 

s vyznaèenou osou soumìrnosti, rùznobarevná víèka od PET lahví. 

Dìti pracují ve dvojicích (pøíp. menších skupinkách). Nejdøíve si obtáhnou prstem osu soumìrnosti – 

zrcátko. Pak si rozdìlí role: jeden je návrháø, v levé èásti hrací desky postupnì pokládá víèka rùzných 

barev do jednotlivých polí hracího plánu – vytváøí vzory. Druhý do pravé èásti ètvercové sítì pokládá 

víèka odpovídajících barev na pøíslušná místa tak, aby byla osovì soumìrná – vytváøí obrazy.

Dìti se v èinnosti støídají. Pøi správném postupu získají dvì barevné osovì soumìrné mozaiky (obr. 2).
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Veselé tkanièky 

Didaktický cíl: Podnìcování tvoøivosti, rozvíjení jemné motoriky v propojení s øíkankou, 

koordinace ruky a oka.

Sledované kompetence: Rozvíjet schopnost „umìní vidìt“, trénovat správný odhad, pøiøazovat velikost 

na základì porovnávání a experimentování.  

Pomùcky a potøeby: Kartièky s pøedkreslenými tvary smotané tkanièky, tkanièky rùzných délek.

Námìt „veselé tkanièky“ lze zaøadit jako samostatnou aktivitu, ale také jako souèást integrovaného bloku 

s nìkolika navzájem propojenými èinnostmi. Pøiblížíme tuto variantu. 

Èinnosti motivujeme pohádkou J. Èapka „Jak si pejsek roztrhl ka�ata“. Po poslechu pohádky následuje 

pohybová chvilka:

· lezeme jako pejsek – lezení po ètyøech ve volném prostoru s vyhýbáním,

· protahujeme se jako koèièka – koèièí høbet,

· vykraèujeme jako slepice – chùze s pokrèováním jedné a druhé nohy,

· lezeme jako deš�ovka – plazení po bøiše,

· odpoèíváme – leh na zádech, dýchání.   

Aby se práce s tkanièkami dìtem dobøe daøila, zaøadíme procvièování jemné motoriky – prstové øíkadlo 

(navíc s matematickým podtextem):

Prstíèky

První tlustý na zaèátku, zvednout palec

malý tenký na konci. zvednout malíèek 

Druhý, tøetí, ètvrtý velký, zvednout ukazováèek

nejsou žádní lakomci. ukázat všechny prsty

Každý s každým rozumí si �ukat postupnì každý prst s palcem

jako rybáø s rybami. viz výše

Jablíèko pak zvednou z mísy svírat rytmicky ruku v pìst

spoleènými silami. viz výše

RÙZ-033.3
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Následnì se dìti pøemístí ke stoleèkùm a øeší rùznorodé úlohy s tkanièkou.  

Námìt 1

Dìti si ze souboru kartièek s pøedkreslenými tvary smotaných tkanièek a tkanièek vybírají vhodnou dvojici 

– ke zvolenému obrázku hledají tkanièku v odpovídající délce. Následnì pomocí experimentu ovìøují 

správnost své volby. Pokud je daná tkanièka pøíliš dlouhá nebo naopak pøíliš krátká, vybírají jinou. 

  

Námìt 2 

Dìti tvarují na stole tkanièku podle vizuální pøedlohy (obr. 3). 

Námìt 3

Dìti mají za úkol uspoøádat tøi tkanièky o rùzných délkách vzestupnì pod sebe podle velikosti. Rozhodují 

se na základì vzájemného porovnávání velikostí jejich délek.

Námìt 4

Dìti tvarují z tkanièek obrázky podle zadání 

(šnek, domeèek, mìsíèek, talíø, srdíèko…) nebo podle vlastní fantazie 

(obr. 4).
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Zámìr celku:

Èinnosti:

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Rozvíjení matematických schopností a logického myšlení u dìtí pøedškolního 

vìku pomocí didaktických her vhodných pro individuální i skupinovou práci 

v MŠ.

Didaktické hry.

Výstupy: Chápat èíselnou øadu, význam èísla a používat èíselné pojmy, koncentrovat 

pozornost, podnìcovat myšlení a pamì�, spolupracovat ve dvojicích a skupinì, 

posilovat pamì�, postupovat a uèit se dle instrukcí, procvièovat prostorové pojmy, 

rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky, logické uvažování, 

soustøedit se na èinnost, znát a pojmenovat tvary a barvy.

Uvedeny u jednotlivých aktivit.

Švadlenka Madlenka 1 

Didaktický cíl: Modelování – skládání šatièek z nìkolika èástí. Øešení problémù 

experimentováním, vìdomé využívání všech smyslù, koordinace ruky a oka. 

Rozvíjení zrakové percepce – rozlišování barev.

Sledované kompetence: Rozvíjet geometrickou pøedstavivost, kombinatorické uvažování a jemnou 

motoriku. 

Pomùcky a potøeby: Skládanka – papírový model šatièek rozstøíhaný na nìkolik èástí.

Úkolem dìtí je „ušít“ šatièky z nìkolika dílù. Jejich poèet a tvar pøizpùsobíme vìku a schopnostem øešitelù. 

Dílky skládanky jsou jednostranné (nedají se obracet), vodícími prvky pøi sestavování modelu jsou 

navazující linie dekoru (pruhy, knoflíky, kapsy aj.), jeho celkový tvar.

Skládanky pøipravíme tak, že šaty vystøihneme z tužšího barevného papíru a znázorníme na nich pruhy, 

kapsy, knoflíky apod., napø. pomocí samolepek. Pak je rozstøíháme na nìkolik èástí (podle požadované 

obtížnosti) tak, aby na každém dílu byl kousek „zdobení“ (rozlišení rubové a lícové strany) – viz ukázka. 

- POZ üü ü üüü
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„Šití“ šatièek mùže být motivací pro další èinnost, která staví na širším využití jednoduché didaktické 

pomùcky – papírového modelu šatièek v rùzných barevných provedeních.   

Dìti mohou dostat také pøíležitost tvoøivì se projevit. Navrhují šaty tøeba pro svoji maminku. Pøitom 

využíváme skuteènost, že rády kreslí, mohou se individuálnì uplatnit. 

Švadlenka Madlenka 2 

Didaktický cíl: Nácvik numerace v nejnižších èíselných oborech – chápat kvantitativní význam 

èísel v rozsahu 1–6 (poznávat více, stejnì, ménì, první, poslední). Rozvíjení 

zrakové percepce – rozlišování barev, zraková pamì�.  

Sledované kompetence: Chápat základní èíselné a matematické pojmy a elementární matematické 

souvislosti. Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, vedle apod.). 

Pomùcky a potøeby: Sada papírových modelù šatièek (košilek) v rùzných barvách (poèet podle 

rozsahu èíselné øady), víèka od PET lahví (knoflíky).

Jde o soubor námìtù k chápání èíselných a matematických pojmù, které mají podobu hravých 

zamìstnání. Poznávání elementárních matematických souvislostí vychází z èinnostního pøístupu, staví 

na integrovaném pojetí. Aktivity jsou stavìny na manipulaci s drobnými pøedmìty – víèka od PET lahví, 

knoflíky.

Námìt 1 

Vezmìte si žluté šatièky a pøišijte na nì tøi knoflíky. 

Námìt 2

Vezmìte si šatièky èervené a modré. Èervené položte vlevo, modré vpravo. Na každé pøišijte dva 

knoflíky.

Námìt 3

Vezmìte si dvoje šatièky: zelené a žluté. Na zelené pøišijte ètyøi knoflíky a na žluté dva. Na kterých šatièkách 

je více (ménì) knoflíkù?

Námìt 4

Vezmìte si ètvery šatièky a vyrovnejte je vedle sebe do øady takto: první hnìdé, druhé èervené, tøetí žluté, 

ètvrté zelené. Na hnìdé pøišijte tøi knoflíky, na èervené ètyøi, na žluté jeden, na zelené dva. Na kterých 

šatièkách je nejménì (nejvíce) knoflíkù? Jakou mají barvu? Které šatièky jsou první (poslední) apod.

Na uvedené aktivity mùže navázat øešení dílèích úloh pracovního listu.
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Muchomùrky
 

Didaktický cíl: Hravou a názornou formou rozvíjet u dìtí pøedmatematické pøedstavy, 

zdokonalovat jemnou motoriku, orientaci v rovinì. Nacházet spoleèné a rozdílné 

znaky, všímat si zmìnìných situací. Propedeutika sèítání. 

Sledované kompetence: Chápat elementární èíselné a matematické pojmy, vzájemné souvislosti. 

Orientovat se v poètu do šesti, poznávat více, ménì, stejnì, první, poslední.

Pomùcky a potøeby: Sada papírových modelù muchomùrek (poèet dle konkrétního zámìru), bílá 

víèka od PET lahví. 

Papírové modely muchomùrek lze využít k hravým formám zamìstnání vycházejících z èinnostního 

pøístupu s cílem rozvíjet u dìtí pøedmatematické pøedstavy spojené s kvantitativním chápáním pøirozených 

èísel v nejnižších èíselných oborech.

Námìt nabízí øadu možných variant podnìtných èinností.

Varianta 1

Vezmìte si jednu muchomùrku a položte na její klobouèek 3 (2, 4…) puntíky.

Varianta 2

Vezmìte si dvì muchomùrky a dejte je vedle sebe. Na každou položte 2 puntíky.

Kolik puntíkù je na obou muchomùrkách dohromady?

Varianta 3

Vezmìte si tøi muchomùrky a dejte je vedle sebe. Na první položte jeden puntík, na druhou dva, na tøetí 

tøi puntíky (viz obr. 1).
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Kolik puntíkù je na první muchomùrce (na druhé, na tøetí)?

Na které muchomùrce je nejménì (nejvíce) puntíkù? 

Metodická poznámka:

Motivaèní pøíbìh O princeznì lesa (muchomùrce) zavede dìti do lesního prostøedí. Námìt lze propojit 

s péèí o životní prostøedí (jak se máme chovat v lese, jak se staráme o lesní zvíøátka v zimì aj.).

Obrázkové SUDOKU

Didaktický cíl: Podnìcování kombinatorického uvažování, schopnosti „umìní vidìt“, 

orientovat se v rovinì, propedeutika øad a sloupcù. Pøíp. rozlišování barev, 

poètu prvkù, geometrických útvarù (dle zvolené varianty).  

Sledované kompetence: Postupovat podle pravidel, zachovávat uspoøádání, soustøedit se na èinnost, 

zámìrnì experimentovat.

Pomùcky a potøeby: Hrací destièka se schématy 3×3 kruhù (nebo ètvercová sí� 3×3), 9 kruhových 

kartièek s obrázky.

Dìti obdrží ètvercovou hrací desku s devíti kruhy pravidelnì uspoøádanými do tøech øad a tøech sloupcù 

a devìt kruhových kartièek s obrázky (napø. jablka, hrušky a pomeranèe). Každý námìt je zobrazen 

vždy na tøech. Úkolem dìtí je umístit tyto kartièky na pøíslušná pole hrací desky tak, aby v každém øádku 

a v každém sloupci schématu byly všechny použité obrázky. 

 

Námìt nabízí co do volby obrázkù na pokrývacích destièkách øadu rùzných možností.

Varianta 1

Kruhové destièky mohou nahradit víèka od PET lahví ve tøech barevných provedeních. Dobøe se s nimi 

manipuluje a jsou snadno dostupná.

Varianta 2 

Chceme-li procvièovat numeraci v nejnižších èíselných oborech, na pokrývací kartièky vyznaèíme tøi 

poèetnì rùzná seskupení, každé opìt ve trojím provedení.

Varianta 3

V pøípadì poznávání a rozlišování rovinných geometrických útvarù – ètverce, obdélníku, trojúhelníku 

a kruhu zvolíme libovolnou kombinaci tøí z nich a sestavujeme požadované seskupení (viz obr. 2).
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